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O trabalho em questão: por uma Ética do Sujeito 
 

1. PROPOSTA 
 

Este trabalho discute o exercício profissional - de assistentes sociais e psicólogos(as) – na 

Assistência Social e os processos de produção de subjetividade. Sua importância está no 

destaque à ética. Parte-se do parâmetro da “Ética do Sujeito” para refletir acerca da 

promoção do protagonismo e da autonomia dos usuários. 

 

2. OBJETIVO  
 

Refletir acerca das práticas de assistentes sociais e psicólogos na Assistência Social.  

 

3. METODOLOGIA 
 

Utilizamos o Dispositivo Intercessor.  

 

4. RESULTADOS 
 

Compreendeu-se que as ações de assistentes sociais e psicólogos(as) no campo da 

Assistência Social são diversas, podendo inclusive coexistir muitas práticas disciplinares e 

de controle, tomando os sujeitos como objeto de intervenção, disciplina e tutela (BENELLI, 

2014). Tomando a ética como parâmetro, seu trabalho produz subjetividades mais 

serializadas ou mais singularizadas. Como então se posicionar e qual ética possível quando 

se pretende promover protagonismo e autonomia do usuário? Benelli (2014) propõe que os 

trabalhadores estejam orientados pela Ética do Sujeito, pois essa aposta na capacidade do 

próprio sujeito encontrar respostas para suas questões na intercessão, quando se suspende 

provisoriamente o suprimento e respostas-padrão. Quanto ao posicionamento, Costa-Rosa 

(2013) destaca a capacidade do profissional de fazer-se de semblante de desejo do outro. 
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5. CONTRIBUIÇÕES 
 

Almeja-se oferecer uma diretriz ao profissional da Assistência Social no que diz respeito às 

relações com usuários e outros técnicos do serviço socioassistencial. O parâmetro de 

avaliação das ações nos serviços socioassistenciais deve ser, antes de todos, o da ética na 

produção de subjetividade. 
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