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Resumo: O presente trabalho aborda os limites e desafios enfrentados pelas assistentes 
sociais do Tribunal de Justiça da Paraíba para um exercício profissional ancorado no Projeto 
Ético-político do Serviço Social. Foram entrevistadas doze profissionais, representando 86% 
do universo composto por quatorze assistentes sociais, que se encontram trabalhando no 
TJPB. A partir dos resultados obtidos, foram evidenciados elementos que apontam que o 
exercício profissional, nesse campo de atuação, encontra dificuldades para estar norteado 
pelo Projeto Ético-político por diversos fatores que vão além das possibilidades das 
profissionais, tendo como condicionantes as condições precárias de trabalho e o poder 
institucional às quais estão sujeitas. 
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Abstract: This paper discusses the limitations and challenges faced by social workers of the 
Court of Paraiba for professional practice anchored in the Ethical-Political Project of the 
Social Work. Twelve professionals were interviewed, which represented 86% of the fourteen 
social workers who are working in TJPB. Upon analysis of the results obtained, elements 
found appear to indicate that it is difficult for professional practice in this field to be guided by 
the Ethical-Political Project due to various elements beyond the possibilities of action of 
professionals. Precarious work conditions and subjection to institutional are restraining 
factors for Social Workers’ performance.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como foco o Projeto Ético-político do Serviço Social, no exercício 

profissional das assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB). 

Nosso objetivo consistiu em explicitar os limites e desafios enfrentados para um exercício 

profissional ancorado no Projeto Ético-político do Serviço Social, nesse espaço sócio-

ocupacional da profissão. 
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Para tanto foram entrevistadas doze assistentes sociais, o que representa uma amostra de 

86% do universo composto por quatorze profissionais que se encontram trabalhando no 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e estão lotadas na cidade de João Pessoa.  

Para um melhor entendimento das mediações que perpassam o exercício profissional no 

TJPB, analisamos os dados considerando os estudos que problematizam as questões 

relacionadas ao objeto da pesquisa, extraindo deles as categorias analíticas necessárias 

para a compreensão dos limites e desafios do exercício profissional de assistentes sociais. 

2 DESAFIOS AO PROJETO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE 

O Projeto Ético-político do Serviço Social expressa a ruptura com conservadorismo 

profissional, através da apropriação da teoria social crítica1 como forma de compreender a 

sociedade capitalista com as contradições a ela inerentes e, dessa forma, se opõe a todas 

as formas de exploração e dominação do homem sobre o próprio homem. É por isso que o 

projeto profissional se vincula a um projeto societário, que se encontra articulado aos 

interesses da classe trabalhadora. 

 

Ao explicitarmos um projeto ético-político e os nossos compromissos com os 
princípios da liberdade, da justiça, da igualdade, buscamos mais do que uma 
competência técnica profissional, buscamos uma eficácia e uma efetividade, que se 
traduz numa permanente luta e trabalho não só por direitos, mas para mudar o 
mundo. (TEIXEIRA, 2009, p. 18) 

 

Nos anos noventa, essa direção sócio-política assumida pelos assistentes sociais passou a 

ser denominada de Projeto Ético-político do Serviço Social. Segundo Barroco (2009), essa 

denominação explicita a superação da subordinação da ética à política, existente no Código 

de 1986, demonstrando a compreensão da unidade existente entre essas duas dimensões. 

 

As conquistas éticas de 1986 e 1993 pertencem, portanto, a um processo histórico 
movido em condições históricas mais ou menos favoráveis à negação do 
conservadorismo e à afirmação de valores emancipatórios, ora se mantendo na 
resistência política, em busca de estratégias de enfrentamento. (BARROCO, 2012, 
p. 52) 

 

O Código de Ética Profissional de 1993; a Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social (Lei 8.662/93); as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social da 

ABEPSS de 1996; e outras legislações sociais que dão sustentabilidade legal aos campos 

                                                 
1
 Assim denominada por José Paulo Netto (2006), a teoria de Marx. 
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de atuação da profissão, expressam uma das formas de sistematização dos princípios que 

compõem o projeto profissional. Entretanto, cabe destacar que este só ganha materialidade 

nas ações dos profissionais, em seu cotidiano de trabalho, no momento em que se 

posicionam em favor da classe trabalhadora. 

Segundo Netto (1999), o projeto profissional tem como núcleo o reconhecimento da 

liberdade como valor ético central, o compromisso com a autonomia, a emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais, a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa ao 

autoritarismo e a todas as formas de preconceito, a defesa da equidade e da justiça social, 

no sentido de universalização de acesso aos serviços e políticas sociais, a defesa da 

cidadania e do pluralismo. 

A maturidade desse projeto se expressa através da crescente produção teórica da 

categoria, das instâncias político-organizativas, assim como também através das 

regulamentações que alicerçam o projeto profissional. 

Como afirma Braz (2007), o projeto profissional é composto por: 

 

a) uma dimensão teórica, que envolve o conjunto da produção de conhecimentos do 
Serviço Social; b) uma dimensão jurídico-política, identificada no âmbito dos 
construtos legais da profissão (tanto nas leis estritamente profissionais, quanto nas 
legislações mais ampla); c) e uma dimensão político-organizativa, ancorada nos 
fóruns coletivos das entidades representativas do Serviço Social. (p. 6) 

 

A década de noventa representou um momento contraditório para o projeto profissional, pois 

ao mesmo tempo em que ele se consolida, após todos os avanços alcançados na década 

de 80, ele também se depara com uma conjuntura totalmente adversa para efetivação dos 

seus princípios. 

Os anos noventa marcaram a entrada do neoliberalismo no país, com a adoção de medidas 

pelo governo de Fernando Collor de Melo, revertendo conquistas jurídico-políticas inscritas 

na Constituição de 1988. Tais medidas estão em consonância com as respostas à crise do 

capital, iniciada nos anos de 1970, quando o padrão de acumulação taylorista/fordista, que 

se desenvolveu no segundo pós-guerra, começa a apresentar seu esgotamento. 

A entrada do neoliberalismo no país imprimiu uma profunda transformação político-

econômica, que acarretou intensas mudanças no mundo do trabalho, repercutindo 

diretamente na profissão. 

Essa década mostrou-se como um grande desafio para toda classe trabalhadora, que após 

as conquistas alcançadas com a Constituição de 1988, depara-se com um processo de 

reforma do Estado, através da redução dos direitos sociais, em meio a um crescente 

processo de flexibilização das relações e condições de trabalho. 
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Todo esse processo tem repercutido diretamente no mercado de trabalho dos assistentes 

sociais e, consequentemente, impõe desafios para a efetivação da direção sociopolítica do 

projeto profissional. 

Essa conjuntura marcada pela ofensiva do capital, expressa na acumulação flexível e na 

política neoliberal, que ganha materialidade no país na década de noventa, representou 

inflexões na sociedade brasileira do ponto de vista econômico, político e social.  

Neste sentido, o Serviço Social também foi perpassado por processos sociais que 

interferiram na direção social da profissão, impondo obstáculos para sua efetivação na 

contemporaneidade, entre eles destacam-se as privatizações, a redução dos direitos 

sociais, a refilantropização das expressões da questão social, a reforma da educação, a 

precarização das relações de trabalho e o neoconservadorismo profissional. 

Segundo Netto,  

 

[...] a cruzada antidemocrática do grande capital, expressa na cultura do 
neoliberalismo [...] é uma ameaça real à implementação do projeto profissional do 
Serviço Social. Do ponto de vista neoliberal, defender e implementar este projeto 
ético-político é sinal de “atraso”, de “andar na contramão da história. (1999, p. 107).  

 

Netto (2007) e Braz (2007) apontam para existência de uma crise no Projeto Ético-político 

profissional, tendo a política neoliberal como uma ameaça para efetivação desse projeto. 

Para ambos, a eleição de Lula, em 2002, apresentava-se para a classe trabalhadora como 

uma possível derrota do neoliberalismo, conduzido pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso. No entanto, desde o início, o governo Lula mostrou-se como uma continuidade da 

política conduzida pelo governo anterior.  

Netto aponta a conjuntura atual como uma ameaça para a viabilização do projeto 

profissional, tanto por tendencialmente está reduzindo a profissão à assistência social, 

considerada política central do governo Lula e estratégia de redução da pobreza, como 

pelos embates que tem sofrido a educação superior desde os anos noventa, que “opera 

para degradar e aviltar a formação profissional” (NETTO, 2007, p. 39), através de um 

crescente processo de mercantilização e massificação da educação superior e da educação 

à distância. 

 

Entendo que a limitação do Serviço Social às atividades, postas na equívoca 
“estratégia” da redução da pobreza, e o aviltamento da formação profissional, 
mediante uma massificação degradada, inviabilizarão o “projeto ético-político” 
(NETTO, 2007, p. 39). 
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Mota (2007) também aponta a reforma do ensino superior como ameaça ao projeto 

profissional. Assinala que essa reforma se iniciou com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), no governo de Fernando Henrique Cardoso, e teve continuidade nos 

governos seguintes, como parte de um contexto maior, uma estratégia da classe dominante 

no processo de mundialização do capital, através de uma “grande reforma social e moral”.  

 

[...] a reforma do ensino superior é uma questão afeta à formação e ao exercício 
profissional. Sem a pesquisa e a produção do conhecimento, estão comprometidos o 
estatuto profissional e a autonomia intelectual, cultural e científica que são requisitos 
da realização do projeto ético-político profissional. (MOTA, 2007, p. 99) 

 

Esse artifício da classe burguesa acarreta a continuidade da tendência de mercantilização 

da educação, que teve início com a Reforma Universitária de 1968, tirando-a do campo dos 

direitos sociais e transformando-a em mercadoria, para aqueles que dispõem de condições 

para acessá-la através do mercado, na contramão do que indica a Constituição de 1988.  

Para Braz (2007), o que coloca o projeto profissional em crise é a falta de alternativa 

concreta ao sistema capitalista, provocado pelo fim do socialismo real a nível mundial. No 

Brasil, a falta de alternativa ao projeto neoliberal se apresenta quando Lula é eleito para a 

presidência, se mostrando longe de ser uma alternativa ao neoliberalismo do governo 

anterior. Por conseguinte, “a crise de projeto societário das classes trabalhadoras impõe 

uma crise ao nosso projeto profissional” (p. 7). Ele também visualiza como ameaça para a 

efetivação do Projeto Ético-político do Serviço Social, a forma como vem se dando a 

formação e o exercício profissional no país, podendo se tornar presa fácil para o 

neoconservadorismo na profissão, que poderá tentar flexibilizar a “agenda política” da 

categoria profissional. 

Essa massificação do ensino superior no país tem rebatimentos intensos na profissão, que 

tem ampliado vertiginosamente seu quadro profissional, sem assegurar a qualidade no 

processo de formação. Essa fragilidade repercutirá no exercício desses profissionais, pois 

“quando desqualificado, vulnerabiliza a imagem da profissão no sentido de sua valorização 

na sociedade, além de pressionar para baixo as já desfavoráveis condições salariais” 

(BRAZ, 2007, p. 9). Assim como também “tende a dificultar a formação de novos quadros 

teóricos e políticos para o projeto profissional” (Idem). 

É indiscutível que a modalidade de educação à distância tende a fragilizar o Projeto Ético-

político do Serviço Social, tendo em vista as lacunas enfrentadas na formação, através de 

uma forma de ensino sem a troca de conhecimento, sem o debate, que acontece de forma 

individualizada demonstrando “a reprodução do individualismo contemporâneo”, que irá, 

sem dúvida, acarretar ao profissional uma entrada no mercado de trabalho de forma 
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subalterna e despolitizada. (BARROCO, 2012, p. 99-100). 

Outra ameaça contemporânea ao Projeto Ético-político do Serviço Social é o retorno ao 

neoconservadorismo através das teorias pós-modernas. Segundo Simionatto (2009), com a 

crise dos padrões de acumulação capitalista dos anos 1960/70 surgiu no interior das 

ciências sociais à chamada “crise dos paradigmas” e, sustentada pelos defensores do 

capitalismo contemporâneo, a chamada pós-modernidade foi apresentada como a resposta 

para tal crise. As teorias pós-modernas contém uma clara contraposição à racionalidade 

crítico-dialética, na medida em que negam a visão de totalidade presente na teoria de Marx, 

sustentado suas teorias na imediaticidade, no subjetivismo e no aparente, o que, do nosso 

ponto de vista, representam o surgimento de uma nova ideologia compatível com as 

necessidades do atual padrão de desenvolvimento do capitalismo. 

Essa conjuntura se apresenta como ameaça ao projeto profissional, tendo em vista que ela 

reanima o conservadorismo que se fez hegemônico na profissão durante muito tempo. 

Para Ramos (2009), é bem verdade que a crise de esquerda apresenta repercussões no 

Serviço Social, causando profundas alterações no projeto profissional. É fato também que a 

precarização da formação profissional, através do ensino à distância e da reforma que vem 

sofrendo a educação superior no país, que atinge também os cursos presenciais, apresenta-

se como dificuldade à materialização dos princípios ético-políticos assumidos pela categoria. 

Contudo, é possível encontrar outras estratégias para o enfrentamento destas questões, 

para a manutenção da hegemonia do projeto profissional nesse contexto adverso, marcado 

desde os anos 90, pela política neoliberal, notadamente contrária às conquistas dos 

trabalhadores.  

Neste sentido, para a manutenção da hegemonia do projeto profissional, se faz imperioso o 

fortalecimento da organização política no âmbito da categoria. A articulação das entidades 

representativas com outras categorias e outros sujeitos coletivos se torna necessária para 

formar uma contra hegemonia, em busca do fortalecimento de uma contracorrente na 

conjuntura da “reação burguesa e neoconservadora” (RAMOS, 2009). 

 

[...] nosso grande desafio é avançar na luta política e ideológica, é fazer a grande 
política, no dizer de Gramsci, tanto do ponto de vista da profissão, como no âmbito 
da sociedade (RAMOS, 2009, p. 65). 

 

A necessidade de articulação por parte da categoria como forma de fortalecer o exercício 

profissional sem sombras de dúvida torna-se indispensável, assim como também a 

articulação com outras categorias profissionais que partilham dos mesmos objetivos, como 

preconiza o Código de Ética Profissional. Mas não podemos superestimar o alcance da 
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profissão, pois esta se encontra inserida em um contexto maior, com profundas 

transformações societárias, tornando a conjuntura atual distinta daquela em que foi gestado 

o projeto profissional, apresentando rebatimentos concretos na divisão sócio-técnica do 

trabalho, afetando assim toda a classe trabalhadora. 

Divergindo de Netto (2007) e Braz (2007), Ramos (2009) e Behring (2009) defendem que 

não há elementos concretos para afirmar a existência de uma crise do projeto profissional, 

que possa impossibilitá-lo ou dissolvê-lo. O que de fato existe são ameaças, impostas pela 

crise do capital. 

Behring (2009) sinaliza que uma das formas de resistência apresentada pela categoria tem 

sido a “análise da realidade” através produção do conhecimento, da pesquisa que está 

ligada ao crescimento da pós-graduação no país.  

Não há dúvidas que a categoria profissional tem conseguido avançar na produção e 

divulgação do conhecimento e tem buscado fortalecer a luta da classe trabalhadora pela 

consolidação dos direitos sociais. Mas, a atual conjuntura rema na contracorrente dos 

direitos sociais e dos princípios defendidos pelo projeto profissional, desmontando as 

políticas sociais e apresentando-se como desafio para o avanço do Projeto Ético-político do 

Serviço Social. 

Mas, enquanto projeto em construção, se faz necessário um esforço constante por parte da 

categoria, tanto no que diz respeito a sua organização e participação política, quanto ao 

constante aprimoramento intelectual, e a produção e divulgação do conhecimento, na busca 

de fortalecimento dos direitos da classe trabalhadora. A análise que, na sequência, 

realizamos do exercício profissional no judiciário da Paraíba teve como referência a 

conjuntura profissional sinteticamente acima apresentada.  

3 LIMITES E DESAFIOS DO PROJETO PROFISSIONAL NO JUDICIÁRIO PARAIBANO 

O Serviço Social encontrou no Judiciário2 um campo privilegiado de atuação, podendo 

contribuir para que as decisões judiciais possam ir além do puro texto das leis, que não 

consegue apreender “a amplitude dos problemas e da realidade social” (FÁVERO, 2005, p. 

53). 

O assistente social, através da articulação das dimensões ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativa, deve buscar ultrapassar a aparência dos fenômenos que 

                                                 
2 Segundo Fávero (2005), a inserção profissional neste espaço foi um dos primeiros, datada de 1940, 

no Judiciário paulista.  
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se apresentam como demanda nesse espaço, disponibilizando seu conhecimento para a 

ampliação e consolidação dos direitos. 

O trabalho do assistente social no Judiciário encontra-se na mediação entre o juiz, que tem 

o poder de aplicar a lei; e o usuário que demanda a justiça como forma de acessar um 

direito negado ou para a resolução de um conflito. 

O assistente social na execução do seu trabalho não é neutro, suas ações profissionais são 

direcionadas pela sua consciência, pela sua visão de mundo, pela racionalidade que 

imprime em sua prática, seja ela formal-abstrata ou crítico-dialética. Ele detém um saber-

poder sobre a situação, e seu trabalho vai influenciar na vida dos usuários, podendo ter um 

caráter policialesco e moralizante, ou contribuir para viabilizar e ampliar os direitos daqueles 

que demandam sua atuação. 

Mas, segundo Iamamoto (2011), a instituição organiza o processo de trabalho do assistente 

social, impondo normas, estabelecendo as rotinas e atribuições do profissional, além de 

dispor dos meios para consecução do trabalho. E por isso, pode impor limites para a 

efetivação do projeto profissional. 

Questionamos as profissionais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) acerca 

das dificuldades enfrentadas no exercício profissional nesse campo de atuação, pois essas 

são de extrema relevância para avaliar o direcionamento que vem sendo dado ao exercício 

profissional, tendo em vista que no trabalho as assistentes sociais possuem apenas uma 

autonomia relativa, tendo suas atividades perpassadas por relações de poder, tão presentes 

nesse espaço sócio-ocupacional da profissão.  

Em se tratando do trabalho realizado pelas assistentes sociais no TJPB, 25% das 

entrevistadas responderam que o exercício profissional apresenta condições favoráveis para 

seu desenvolvimento e atendimento das demandas dos usuários, enquanto 75% 

responderam que não apresenta. 

Questionadas sobre os motivos pelos quais o exercício profissional não apresenta 

condições favoráveis, a falta de recursos humanos foi uma das dificuldades mais citadas 

pelas assistentes sociais, representando 37%, fato que dificulta o trabalho na instituição, 

prejudicando o atendimento às demandas dos usuários e atrasando o tramite dos 

processos, além de repercutir negativamente ao implicar uma sobrecarga para realizar o 

trabalho do setor; a falta de recursos materiais foi citada por 27%; o excesso de burocracia 

21%; a falta de autonomia por 5%, o desvio de função por 5% e a falta de salas para o 

atendimento individualizado também foi citada por 5% das profissionais. 
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As dificuldades postas ao exercício profissional, citadas pela grande maioria das 

profissionais, se apresentam como desafios para um exercício profissional norteado pelo 

Projeto Ético-político do Serviço Social. Por isso, elas precisam dispor de estratégias de 

ação para poder ultrapassar as dificuldades e conseguir atender às demandas dos usuários. 

Para o desenvolvimento do trabalho na instituição, algumas profissionais acabam tendo que 

dividir recursos com outros profissionais, como salas, computadores, carro etc. Ou precisam 

fazer um agendamento prévio dos dias que irão realizar as visitas, ou até mesmo deixar de 

fazê-las, o que prejudica o desenvolvimento do trabalho. Outro dado revelado através das 

entrevistas foi o fato de que, alguns profissionais acabam utilizando recursos próprios para o 

desenvolvimento das atividades na instituição. Outros profissionais afirmaram, algumas 

vezes, trabalhar com duas ou três psicólogas em processos diferentes, simultaneamente, o 

que torna o trabalho desgastante para as profissionais, e acaba sendo desenvolvido de 

forma mecânica e imediatista. 

Sobre a forma como as profissionais desenvolvem as suas atividades na instituição, 28% 

das profissionais responderam que vão além das atribuições institucionais, não se limitando 

às atividades que lhes são estabelecidas, desenvolvendo outros trabalhos que também são 

de competência do assistente social; 27% afirmaram que agem de acordo com a 

necessidade, ou seja, desenvolvem seu trabalho de acordo com as demandas dos usuários; 

também 27% das profissionais apontaram que a instituição estabelece o trabalho a ser 

desenvolvido, através de um superior que pode ser o (a) chefe do setor no qual a 

profissional encontra-se inserida, ou mesmo pelo juiz responsável pela Vara. Esse dado 

indica a falta de autonomia no trabalho dessas assistentes sociais do TJPB, que têm seu 

trabalho moldado pela instituição, ou pela figura de um superior. 

Algumas profissionais, representando 9%, responderam que fazem apenas o que é 

determinado pela instituição, demonstrando assim uma atuação limitada diante do poder 

institucional, desenvolvida de forma técnica e mecânica, através de uma postura fatalista 

diante das normas institucionais, sem questioná-las e sem assumir um real compromisso 

com as demandas dos usuários, perdendo assim, sua autonomia profissional, conforme 

pode ser observado na afirmação de uma das profissionais entrevistadas: “[...] nós que 

trabalhamos com determinação, já acostumamos, fazemos aquilo que vem para nós. Não 

podemos fazer mais do que foi determinado”. 

Uma parte das profissionais, representada por 9%, afirmou possuir uma liberdade limitada, 

fato que pode ser compreendido ao considerarmos a condição de trabalhador assalariado 

que possui. Como se sabe o assalariamento impõe limites à atuação profissional dos 
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trabalhadores em geral e o Serviço Social também sofre do mesmo constrangimento nos 

diversos espaços sócio-ocupacionais. 

As profissionais que, durante as entrevistas, afirmaram conhecer o Projeto Ético-político do 

Serviço Social (apenas 25% das profissionais) foram questionadas acerca das dificuldades 

enfrentadas no trabalho realizado do Tribunal de Justiça para uma prática profissional 

ancorada neste projeto. 

Das profissionais que conheciam o Projeto Ético-político do Serviço Social, 8,4% afirmaram 

que a questão burocrática é a grande dificuldade para um trabalho orientado pelo projeto 

profissional. 

 
[...] eu acho que a importância maior é de a gente superar essa questão [a 
burocracia], isso com o tempo acomoda, com o tempo engessa a prática 
profissional, com o tempo chega a se tornar algo condicionado, que às vezes até o 
próprio profissional defende a política institucional. A gente tem que superar essa 
questão, porque se não a gente não vai efetivar direitos de ninguém. Temos também 
que evoluir mais ainda, ao ponto de conseguir efetivar nossos próprios direitos 
profissionais, meu atual problema é esse, vê meus próprios direitos serem 
respeitados. (assistente social entrevistada) 

 

Enquanto 16,6% das profissionais afirmaram que não visualizam dificuldades para uma 

prática profissional ancorada neste projeto.  

Cabe ainda ressaltar que os dados coletados através das entrevistas possibilitaram 

identificar contradições quando da análise de todas as respostas, o que do nosso ponto de 

vista, sinaliza contradições próprias do exercício profissional, assim como são indicadoras 

dos limites e possibilidades do trabalho de assistentes sociais no sistema judiciário, 

particularmente no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria das profissionais, diante das dificuldades que são postas ao exercício profissional 

dentro do Judiciário paraibano, como a falta de recursos humanos e materiais, o excessivo 

poder institucional, a falta de autonomia profissional, ou mesmo pela falta de articulação das 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, acabam reproduzindo 

uma postura fatalista, realizando apenas as determinações impostas pela instituição, de 

forma mecânica e burocrática, não conseguindo avançar na consolidação dos princípios do 

projeto profissional. 

O fato de algumas profissionais não visualizarem dificuldades para uma prática ancorada no 

projeto profissional se mostra desconexo da contradição presente na sociedade burguesa, 

tendo em vista que é neste contexto maior que a instituição encontra-se inserida, tornando-
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se um paradoxo não haver dificuldades para uma prática ancorada no projeto profissional 

dentro da atual ordem societária. Não se pode pensar a profissão de forma isolada, mas 

inserida em uma conjuntura de contradições e disputas presentes na sociedade.  

As atividades desenvolvidas pelo profissional dependem do espaço no qual se 

encontra inserido e das correlações de força presentes nesse espaço. No entanto, o 

profissional deve nortear suas ações pelos valores e princípios do Projeto Ético-

político do Serviço Social, mantendo sempre o compromisso com os interesses da 

classe trabalhadora.  

O assistente social no desenvolvimento do seu trabalho no espaço institucional, precisa 

estabelecer estratégias para o fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora e 

ampliação dos seus direitos, dando um direcionamento ético-político à sua prática. O 

profissional precisa ir além das requisições rotineiras da instituição, necessita conhecer a 

realidade em sua complexidade, propor e negociar com a instituição seu projeto de trabalho, 

defendendo seu campo de atuação e buscando possibilidades de intervenção, na direção 

em que orienta o projeto profissional. (IAMAMOTO, 2009) 

Os espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais condicionam o trabalho a ser 

realizado, impondo possibilidades e limites à sua prática. Por isso, o profissional precisa ter 

uma visão crítica acerca das expressões da “questão social” nas quais atua, além de buscar 

sempre criar estratégias para reforçar os interesses da classe trabalhadora, se organizando 

através de estratégias coletivas, ampliando assim os direitos dos usuários. 
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