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1. INTRODUÇÃO 

O sociojurídico tem se constituído historicamente em uma área significativa de inserção 

de profissionais de Serviço Social. O presente texto foi elaborado com o objetivo de fornecer 

um breve panorama introdutório sobre o assunto e, neste sentido, busca especificamente situar 

a inserção do termo sociojurídico no debate profissional e fornecer uma breve caracterização 

dessa área na trajetória histórica do Serviço Social no Brasil.  

2. A INSERÇÃO DO TERMO SOCIOJURÍDICO NO DEBATE PROFISSIONAL  

A utilização do termo sociojurídico no debate profissional se inicia nos anos 2000 em 

face da necessidade de nominar o amplo conjunto de espaços socio-ocupacionais que 

apresentam interface com o jurídico, ou, como nos diz Eunice Fávero (2012, p.122), o conjunto 

de "organizações que desenvolvem ações, por meio das quais se aplicam sobretudo as 

medidas decorrentes de aparatos legais, civil e penal, e onde se executam determinações 

deles derivadas". Com esta caracterização, estariam inclusos neste rol, por exemplo, o Poder 

Judiciário, o Ministério Público, as Defensorias Públicas, o sistema penitenciário e de execução 

de alternativas penais, o sistema de Segurança Pública, os serviços de proteção e acolhimento 

de crianças e adolescentes, os serviços de execução de medidas socioeducativas e outros. 

Detalhando essa inserção do termo no debate profissional, é possível dizer que o 

mesmo ocorre mais precisamente no ano de 2001, mediante dois marcos históricos quase 

concomitantes: a publicação do nº 67 da Revista Serviço Social & Sociedade e a realização do 

10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS). 

Desde 1979, quando lançou a Revista Serviço Social & Sociedade, periódico mais 

significativo de publicização de produções da categoria durante décadas, a Editora Cortez 

publicava três edições anuais de tal Revista. A partir de 2001 (política obedecida até 2008), 

programou publicar uma série de números especiais, um a cada ano, que versassem "sobre 

temáticas específicas relacionadas aos campos de atuação dos Assistentes Sociais e demais 

profissionais que trabalham com as interfaces da questão social" (CORTEZ, 2001, p.3).  

O citado número 67, publicado em setembro de 2001, se constituiu no primeiro desta 

série e foi organizado para contemplar produções que dissessem respeito a temas vinculados 

ao judiciário, ao sistema penitenciário e à segurança pública, demanda significativa de 

assistentes sociais alocados nestes espaços. Para designar este número especial utilizou-se 

uma expressão nova no debate profissional até então: o título "Temas Sócio-Jurídicos" que foi 

assim apresentado em Editorial:  



Ao anunciar esta decisão [de inaugurar a série de números especiais com 
"Temas Sócio-Juríricos"] a Editora recebeu inúmeras contribuições dessas 
áreas, de várias regiões do país e também do exterior, confirmando a 
universalidade, a relevância e a atualidade das questões aqui apresentadas. Nos 
dois textos que abrem este número da revista1 apresenta-se o panorama dos 
dilemas que vêm sendo enfrentados para garantir os direitos sociais e humanos 
de todos os segmentos da sociedade envolvidos com as práticas judiciárias, ora 
punitivas, ora distributivas. As demais contribuições versam sobre muitos dos 
desafios com os quais os profissionais se deparam no sistema prisional e na 
esfera judiciária, tais como: tratamento penal e reintegração do preso, crime e 
relações de gênero, ações do Serviço Social no âmbito dos direitos da infância e 
da juventude, dos direitos civis e das execuções penais. (CORTEZ, 2001, p. 5) 

Foi essa mesma necessidade de atender a demanda significativa por reflexões sobre o 

trabalho profissional no Poder Judiciário e no Sistema Penitenciário que motivou os 

organizadores do 10º CBAS, realizado no Rio de Janeiro em novembro de 2001, a abrir um 

espaço para contribuições nesta área. Assim, dentre as ações preparatórias para o evento, a 

Comissão Organizadora instituiu, pela primeira vez em um congresso da categoria, uma 

sessão temática denominada “Serviço Social e o Sistema Sócio-Jurídico”.  

Além do pioneirismo na utilização do termo, o 10º CBAS representa um marco histórico 

importante para a inserção do sociojurídico no debate profissional, na medida em que foi com 

ele que se inaugurou uma agenda política do conjunto Conselho Federal de Serviço 

Social/Conselho Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS) que inclua ações concernentes 

à área sociojurídica.  

Obedecendo a essa agenda, nos anos seguintes registram-se várias ações como, por 

exemplo, a realização de encontros da categoria destinados ao debate do tema. O primeiro 

deles se realizou em 2004, na cidade de Curitiba, sob o título "I Encontro Nacional do Serviço 

Social no Campo Sociojurídico"2. Afora ter sido o primeiro encontro de âmbito nacional, esse 

evento adquiriu relevo adicional por ter  

[...] recomendado na agenda política que o Conjunto CFESS-CRESS incorpore a 
denominação “campo das práticas sociojurídicas”; e fomente a articulação de 
comissões do campo sociojurídico em todas as regiões3. O objetivo é discutir e 

                                            
1
 São eles: O Poder Judiciário nos universos jurídicos e social: esboço para uma discussão de política judicial 

comparada (José Eduardo Faria) e Rebeliões nas prisões brasileiras (Fernando Salla). Os demais artigos são: 
Tratamento Penal: a dialética do instituído e do instituinte (Mirian K Guindani); O trabalho e a assistência social na 
reintegração do preso à sociedade (Jailson R. Siqueira); Direito humanos e sistema penitenciário brasileiro: 
desafio ético e político do serviço social (Andréa A. Torres); Contravenção, crime e relação de gênero (Candida M. 
Magalhães); Poder Judiciário e violência doméstica contra a mulher: a defesa da família como função da Justiça 
(Lourdes M. L. N. Rocha); Assistência jurídica e serviço social: reflexões interdisciplinares (Silvia H. Chuari); 
Perícia Social: proposta de um percurso operativo (Regina C. T. Mioto); Família de Apoio: Uma experiência 
inovadora (Abigail A. P. Franco); e Adolescente com prática de ato inflacional: a questão da imputabilidade penal 
(Elizabete T. S. Rosa).  
2
 O segundo encontro, intitulado "O Serviço Social no campo sociojurídico na perspectiva da concretização dos 

direitos", foi realizado na cidade de Cuiabá em 2009. Esse segundo encontro fazia parte da agenda política 
deliberada no 12º CBAS realizado em Foz do Iguaçu em 2007. Até onde nos foi possível levantar, um terceiro 
encontro nacional só ocorreu em 2019. Trata-se "3º Seminário Nacional 'O trabalho do/a assistente social no 
sociojurídico'", promovido pelo CFESS e pelo CRESS-Rio de Janeiro, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro entre 
os dias 04 e 05 de abril.  
3
 Com denominações diferentes, mas mantendo em comum o termo sociojurídico, essas comissões foram se 

constituindo em diversos Conselhos Regionais espalhados pelo Brasil nos anos seguintes, sendo a primeira delas 



sistematizar as atribuições, competências e aspectos éticos a partir do interior do 
projeto ético-político da profissão, o que certamente incentivaria a produção de 
conhecimentos a respeito das práticas desenvolvidas nas diversas 
áreas.(FÁVERO, 2012, p. 123) 

Segundo a mesma autora, as edições subsequentes do CBAS também definiram 

agendas políticas voltadas ao sociojurídico, merecendo destaque, a nosso ver, a criação do 

Grupo de Trabalho "Serviço Social no Sociojurídico" no âmbito do CFESS. Sua criação se deu 

em 2009, por deliberação tomada no 38º Encontro Nacional CFESS-CRESS, e era composto 

por quatro representantes do Conselho Federal e cinco representantes de Conselhos 

Regionais (um de cada região do país). Esse Grupo de Trabalho iniciou suas atividades no ano 

de 2010 tomando uma importante decisão: 

[...] considerando a amplitude do chamado ‘espaço sociojurídico’, [efetivar um...] 
mapeamento das instituições que o compõem, identificando suas 
especificidades, abrangência, demandas existentes, o número de assistentes 
socais envolvidos/as, a modalidade de vínculo empregatício, a remuneração 
básica e a avaliação das condições éticas e técnicas para a realização do 
trabalho [...] (CFESS, 2014, p. 9) 

Ainda que a composição do Grupo de Trabalho tenha sido alterada em 2011, em razão 

da posse de nova diretoria do CFESS, esta atividade foi continuada, dando origem a dois 

documentos: um Relatório Parcial, elaborado ainda em 2010, e um produto final, publicado pelo 

CFESS em 2014 sob o título "Atuação de assistentes sociais no Sociojurídico: subsídios para 

reflexão". Além dos resultados do referido mapeamento, constam desta publicação 

sistematizações resultantes de todo o processo de discussão e reflexão efetivado, permitidas, 

portanto, também por outras ações empreendidas pelo Grupo de Trabalho. 

Necessário se faz exaltar a importância desse mapeamento, visto que realmente 

fornece um quadro amplo e substantivo acerca da realidade nacional então existente sobre a 

área sociojurídica4. A relevância se estende ao documento como um todo, posto que nele estão 

contidas contribuições essenciais para a reflexão sobre espaços socio-ocupacionais afetos à 

área sociojurídica e sobre o exercício profissional nos mesmos. 

Finalizando nossos apontamentos sobre o sociojurídico no debate profissional do 

Serviço Social, entendemos que é válido fazer constar aqui uma menção à polêmica instaurada 

nos anos 2000 acerca da própria denominação, ou seja, se a melhor expressão para designar 

o sociojurídico seria sistema, campo ou área, termos utilizados indistintamente para fazer 

referência ao mesmo conjunto de espaços socio-ocupacionais. Sobre isso, Borgianni (2013, p. 

410) informa que de início, inclusive quando da organização do "I Encontro Nacional do Serviço 

Social no Campo Sociojurídico", não houve questionamento ao termo campo e que a grande 

preocupação era a de não estimular a interpretação de que o sociojurídico representaria um 

                                                                                                                                                         
formada no âmbito do CRESS/7ª Região‑Rio de Janeiro. Destaca-se que essas comissões contavam com a 

presença de profissionais que atuavam em diversos espaços socio-ocupacionais vinculados à área sociojurídica. 
4
 Até onde temos conhecimento, esta é também a única pesquisa em nível nacional existente até o momento.  



Serviço Social específico e diferenciado – um "'Serviço Social Sociojurídico'. Ao contrário, 

tínhamos a firme convicção de que seria necessário sempre explicitar o entendimento de que a 

profissão é uma só e atua em diferentes espaços socio‑ocupacionais, entre eles os que têm 

interface com o jurídico". 

Segundo o CFESS (2014, p. 12), ainda que utilizado, já havia naquele momento 

reservas quanto ao termo sistema: "A principal crítica a ele dá-se justamente por se reportar a 

uma concepção estrutural-funcionalista de organização das instituições sociais, sem se atentar 

para as intensas mediações e contradições que existem entre as diferentes esferas de poder e 

as relações entre tais instituições". Assim, afirma também o CFESS (2014) que o termo 

sistema já parecia se encontrar superado em meio à categoria profissional, de modo que as 

discussões se dirigiam mais para a tentativa de definir se o sociojurídico seria uma área ou um 

campo, tentativa esta que, a nosso ver, ainda não se mostra totalmente vencida no interior do 

debate profissional5. 

 

3. O SOCIOJURÍDICO NA TRAJETÓRIA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

A inserção profissional dos assistentes sociais na hoje denominada área sociojurídica 

não é recente. Ao contrário, como nos informam Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho (1983), 

dentre os primeiros espaços ocupados nos primórdios do Serviço Social no Brasil estavam 

justamente alguns concernentes a essa área, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro 

(cidades sedes das duas primeiras escolas brasileiras de Serviço Social).  

No caso de São Paulo, segundo Iamamoto e Carvalho (1983, p. 192), já em 1938, o 

Decreto Estadual 9.744 estabelecia como privativos de assistentes sociais os cargos de 

"subdiretor de vigilância, de comissários de menores e de monitores de educação" e os 

profissionais encontravam-se alocados principalmente no Departamento de Serviço Social do 

Estado6 "e em algumas funções especializadas como Inspetores de Trabalho de mulheres e 

menores (Departamento Estadual do Trabalho) e Juízo de Menores". 

No caso do Rio de Janeiro, o Juízo de Menores, juntamente com o Serviço de 

Assistência ao Menor da Prefeitura Municipal, foi a primeira instituição pública a contratar 

assistentes sociais. Informam os mesmos autores que, naquela cidade, a fiscalização do 

trabalho de mulheres e menores (inspetor do trabalho) estava igualmente dentre as primeiras 

funções delegadas ao profissional de Serviço Social. 

                                            
5
 Exemplo deste debate pode ser encontrado em "Para Entender o Serviço Social na área sociojurídica" produzido 

por Elizabete Borgianni e publicado no número 115 da Revista Serviço Social & Sociedade. Nele, a autora conclui 
que o termo mais adequado seria área sociojurídica e não campo sociojurídico.  
6
 Nesta instituição, os assistentes sociais tinham, em meio a suas funções, a de comissário de menores no âmbito 

do "[...] Serviço Social de menores – menores abandonados, menores delinquentes, menores sob a tutela da Vara 
de Menores, atividades no Instituto Disciplinar e no Serviço de Abrigo e Triagem; junto à Procuradoria de Serviço 
Social (do Departamento de Serviço Social) no campo da assistência judiciária [...]". (CARVALHO; IAMAMOTO, 
1983, p. 195) 



A inserção de assistentes sociais no sistema penitenciário também remonta dos 

primórdios do Serviço Social no Brasil. Como expõe Alapanian (2004, p. 2), profissionais "do 

sexo masculino eram recrutados nas escolas de Serviço Social já na década de 1940 para 

atuarem nas penitenciárias brasileiras, de maneira que na década de 1950, nos Estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro, o Serviço Social nas penitenciárias estava estruturado". 

O mercado de trabalho na área sociojurídica foi se ampliando ao longo da trajetória 

histórica do Serviço Social no Brasil, abrindo-se nela novos espaços socio-ocupacionais. Neste 

escopo, destaca-se a ampliação que ocorre no âmbito da modernização conservadora 

promovida a partir da década de 1960 pelos governos militares. Referimo-nos, como analisa 

Netto (1991), ao conjunto de alterações que o Estado processa na máquina estatal e nas 

estruturas institucionais da sociedade, tendo em vista adequá-las ao seu projeto político-

econômico. Esse conjunto de alterações impacta fortemente o Serviço Social, tanto no plano 

da formação profissional (notadamente através da Reforma Universitária - Lei 5.540/68), como 

no plano do exercício profissional.  

Neste último, os impactos se associam substancialmente ao estabelecimento de um 

elenco mais amplo de Políticas Sociais e ao aumento e complexificação da rede institucional, 

do que advém, como principal decorrência, uma expansão do mercado de trabalho do 

assistente social, seja do ponto de vista quantitativo (aumento de postos de trabalho e maior 

propagação para além do eixo Rio-São Paulo), seja do ponto de vista qualitativo (maior 

diversificação e especialização das requisições profissionais). Essa expansão também 

acontece na área sociojurídica e um dos exemplos é o crescimento substantivo dos postos de 

trabalho no sistema penitenciário a partir da década de 1970. 

Ainda nessa década, no contexto do surgimento do que se convencionou chamar de 

Perspectiva de Intenção de Ruptura, esse e outros espaços de trabalho correspondentes ao 

sociojurídico, passam a ser alvo de fortes críticas e questionamentos no interior da categoria 

profissional. Significa dizer que, embora se mostrassem quantitativamente significativos, os 

mesmos foram desvalorizados, relegados em sua importância (e, não raro, rechaçados), 

jogando na explicação disso o tipo de aproximação efetivada com a tradição marxista e a forma 

como a mesma foi apropriada no discurso e no exercício profissional.  

Como evidencia Netto (1991), em um primeiro momento, a aproximação com a tradição 

marxista se opera pela via política (frequentemente político-partidária de esquerda) que, no 

âmbito profissional, vem filtrada pela recorrência às ideias de Mao Tsé Tung e de Louis 

Althusser, principalmente. Para o mesmo autor, tal recorrência favorece que os assistentes 

sociais se apropriem dessa tradição por vieses interpretativos que não traduzem de fato o 

pensamento de Marx, trazendo à profissão alguns vícios e deformações.  



À luz deste tipo de interpretação, passa-se, entre outros, a valorizar espaços 

extrainstitucionais de atuação profissional e a se colocar especialmente como foco de crítica o 

exercício profissional desenvolvido em instituições então qualificadas de agências de controle 

social ou "aparatos coercitivos" do Estado. Isso atinge diretamente a área sociojurídica: seus 

espaços socio-ocupacionais são concebidos como lócus do exercício do poder coercitivo (e 

monolítico) do Estado (na condição de comitê executivo da burguesia) e, assim, a atuação 

profissional nos mesmos é vista como instrumento de controle e dominação da classe 

trabalhadora, para os interesses da qual o Serviço Social, agora de natureza crítica e 

contestatória, deveria se voltar. Concordando com Alapanian (2004, p. 2),  

As instituições que compunham o sistema de controle social, como as que 
faziam parte do sistema penitenciário e os órgãos do Poder Judiciário como os 
Juizados de Menores, foram identificadas pela categoria, naquele momento, com 
o poder coercitivo do Estado. E as práticas profissionais ali desenvolvidas foram 
consideradas coniventes com o sistema de opressão e controle das populações 
marginalizadas e oprimidas. [...] E assim, pouco se refletiu, discutiu e se publicou 
ao longo dos últimos vinte anos sobre o tema no interior da categoria 
profissional. 

Essa relação estabelecida com o exercício profissional na área sociojurídica só começa 

a se dissipar bem mais tarde na trajetória histórica da profissão, já nos anos de 1990. Em fins 

da década de 1980, a categoria inicia um processo de revisão das distorções e dos equívocos 

teórico-metodológicos e ideopolíticos antes cometidos, buscando um novo tipo de interlocução 

com a tradição marxista, ou seja, uma interlocução que prima por romper e superar 

interpretações estranhas à Marx (e, não raro, antagônicas a ele).  

Congregado às condições objetivas e subjetivas postas pelo movimento social, esse 

novo tipo de interlocução permitiu, em comparação com os períodos anteriores da trajetória 

histórica da profissão, um salto qualitativo: um novo estágio qualificado por Iamamoto (1996) 

de cidadania acadêmico-política e maioridade intelectual e profissional. Tal estágio se traduz, 

por exemplo, no amadurecimento intelectual presente na literatura profissional, bem como no 

exame (ou reexame) de vários temas afetos ao exercício profissional.  

Como resultado, ainda que conservando a mesma direção política adotada desde 

meados da década de 1970, o discurso profissional já não tem o mesmo tom. A preocupação 

central continua sendo a de construir coletivamente um projeto profissional que atenda aos 

interesses das classes trabalhadoras, porém, sustentada pelo citado amadurecimento, parcela 

significativa da categoria coloca-se abertamente na perspectiva de crítica superadora. Em 

outras palavras, valendo-se dos avanços já obtidos, põe-se na tendência de enfrentar os 

equívocos teórico-metodológicos e ideopolíticos que acabaram por situar a profissão no 

processo de transformação social com base em uma visão dicotômica das unidades dialéticas 

infra/superestrutura e objetividade/subjetividade gerando, dentre outras, uma supervalorização 

da vontade subjetiva em detrimento das condições sócio-históricas objetivas.  



É nesse processo que se localiza o reconhecimento da visão distorcida acerca de 

controle social7. Como exposto em outra ocasião (PIRES, 2013), é necessário ter claro que não 

há (e não haverá jamais) uma sociedade que não exerça controle social: nenhuma sociedade 

pode sobreviver sem a construção e a manutenção de um grau mínimo de consenso social em 

torno de valores, normas e regras consideradas ideais naquele tempo e lugar, o que torna 

compulsório o acionamento de mecanismos de controle social. É necessário destacar também 

que essa busca de consenso não é tarefa exclusiva de determinado setor da sociedade, de 

uma ou outra instituição e muito menos de uma ou outra prática profissional. É uma tarefa que 

se põe para todas as instâncias sociais, com a diferença residindo apenas no tipo de 

mecanismo de controle social que é acionado8 e na forma como os mesmos são concretizados.  

Tendo esses pressupostos como ponto de partida, revela-se inapropriada a crítica 

dirigida à área sociojurídica. Em essência, a atuação profissional em seu interior não se 

distingue da desenvolvida nos demais espaços socio-ocupacionais quando se trata da 

funcionalidade à consecução dos interesses dominantes9 e, por conseguinte, do acionamento 

de mecanismos de controle social para este fim. A contribuição à dominação social, mormente 

por mecanismos com maior apelo à reprodução e difusão de ideologia, é uma marca histórica 

da profissão e não do exercício profissional de um ou outro profissional em um ou outro espaço 

ocupacional específico. 

Retornando ao processo de avaliação e autoavaliação profissional iniciado pela 

categoria em fins dos anos de 1980, podemos, resumidamente, afirmar que, valendo-se do 

acúmulo crítico-reflexivo produzido e dos inúmeros avanços obtidos (e empreendendo outros), 

a categoria fez com que a profissão adentrasse no século XXI com uma nova configuração o 

que, todavia, não implica na inexistência de desafios a serem enfrentados.  

                                            
7
 Reconhecimento que, sob nosso entendimento, ainda necessita de avanços.  

8
 Nossa referência aqui é Norberto Bobbio e sua distinção entre mecanismos afetos à área dos controles internos 

e à área dos controles externos. No primeiro estão mecanismos e instrumentos voltados mais diretamente à 
produção, difusão e internalização de ideologia e, no segundo, aqueles que, também mais diretamente, são 
marcados por um caráter repressivo/punitivo, acionados quando se registram desvios às normas e regras sociais. 
Na área dos controles internos destaca-se "o papel desempenhado pela socialização primária e secundária, 
efetuada por instituições como a família e a escola, prioritariamente" (PIRES, 2013, p. 364). Na área dos controles 
externos se localiza um rol variado de mecanismos e instrumentos, "desde pequenas ações cotidianas que 
expressam reprovação em relação a comportamentos [vistos como desviantes...] até aquelas sanções previstas 
legalmente, entre elas as penais. [...] Disso se depreende que os mecanismos de controle social podem ter um 
caráter mais explicitamente coercitivo e punitivo ou mais consensual, o que, porém, não os diferencia em termos 
de fim último: construir e manter o necessário consenso social em torno da moral social correspondente à 
estrutura societária existente, sem o que não seria factível sua sobrevivência e reprodução". (PIRES, 2013, p. 
364), 
9
 Não estamos aqui atribuindo um caráter hermético a esta funcionalidade. Como já analisaram suficientemente 

Carvalho e Iamamoto (1983) o assistente social contribui, ao mesmo tempo e pelas mesmas atividades, tanto para 
a reprodução da dominação como das contradições básicas da ordem do capital. Contribui concomitantemente 
para a reprodução dos interesses e dos antagonismos de classe. Assim, apesar do movimento social na ordem do 
capital jogar preponderantemente na construção de projetos profissionais conservadores e em intervenções 
profissionais que se situam mais na manutenção do que na contestação da sociabilidade burguesa, ele é um 
campo de tendências – um campo de possíveis –, outorgando ao Serviço Social a possibilidade de contribuir para 
um ou para outro conformismo social. 



Por outro lado, também a partir da década de 1990 se assiste uma ampliação do 

mercado de trabalho na área sociojurídica, jogando nisso evidentemente, como fator 

contribuidor a própria conjuntura sociopolítica brasileira daquela década e das subsequentes. 

Mesmo sob ofensiva neoliberal, a luta pela consecução das garantias sociais 

expressas na Constituição de 1988 exigiu a criação (ou remodelamento) de aparatos 

institucionais para concretizá-las e, para seu funcionamento, a absorção de assistentes sociais. 

Este foi o caso, por exemplo, das Varas de Infância e Juventude, do sistema de proteção a 

crianças e adolescentes, incluindo as instituições de acolhimento/abrigo; do sistema de 

aplicação e execução de medidas sócio-educativas a adolescentes em conflito com a lei; do 

Ministério Público; das delegacias especializadas para crianças/adolescentes e mulheres; e de 

órgãos destinados ao acompanhamento da execução de penas alternativas. A esses se 

somam outros que, a partir dos anos 2000, foram se tornando espaços socio-ocupacionais 

como, por exemplo, as Defensorias Públicas; os serviços de atendimento e acolhimento de 

mulheres em situação de violência; os serviços de atendimento em casos de violação de 

direitos de crianças/adolescentes; os programas/serviços de apoio a vítimas de crimes e 

testemunhas, os programas na área de Políticas Públicas de Segurança e outros.  

Não restam dúvidas que esta ampliação do mercado de trabalho teve papel 

fundamental no antes exposto processo de inserção do sociojurídico no debate profissional. O 

número ainda mais significativo de assistentes sociais alocados na área sociojurídica e a 

demanda deles advinda em prol de oportunidades de discussão, de troca de experiências e de 

socialização de contribuições direcionadas ao desvelamento das particularidades desta área 

fomentou o compromisso das instâncias representativas da categoria em dispensar maior 

atenção ao tema. 

Aliado a isso, e podendo ser considerado como outro fator contribuidor, é necessário 

recordar o mencionado estágio qualitativamente superior que o debate profissional alcança 

neste período, do que faz parte, em meio a outros, o reconhecimento de que a dimensão 

política não é dada por uma opção individual, mas um componente inerente à profissão. 

Como também já mencionado, o alcance deste estágio não implica na inexistência (ou 

minimização) dos desafios que se põe à profissão, ao contrário. Em sua atuação cotidiana nos 

diferentes espaços socio-ocupacionais os assistentes sociais enfrentam atualmente uma 

conjuntura perversa que joga, para citar apenas alguns componentes, no agravamento das 

sequelas da questão social, no desmonte das políticas públicas, na precarização das 

condições objetivas e subjetivas de trabalho, no estímulo ao resgate de projetos profissionais 

conservadores e nas fortes ameaças ao projeto ético-político de cariz crítico que orientou (ou 

buscou orientar) o exercício profissional nas últimas décadas.  



Como não poderia deixar de ser, essa conjuntura impacta fortemente também os 

espaços socio-ocupacionais afetos à área sociojurídica e o exercício profissional em seu 

interior, de modo que se tornam ainda mais imprescindíveis investimentos analíticos que, 

desvelando suas possibilidades e limites, tenham o poder de oferecer subsídios a esse 

exercício profissional que pode (e deve) balizar-se pelo atual projeto ético-político. Nas 

palavras do CFESS (2014, 23), assim, se o  

[...] messianismo não cabe, seu antônimo, o fatalismo, também não procede 
(IAMAMOTO, 1992). Imersos nas relações hierarquizadas e autoritárias próprias 
dessas instituições, profissionais de serviço social detém, como em todo espaço 
sócio-ocupacional, uma relativa autonomia, pautada no seu saber teórico-
metodológico, nos seus compromissos ético-políticos e em suas habilidades 
técnico-operativas. 
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