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SANTOS, Talita Emille Conceição dos. Desafios e potencialidades do trabalho 

profissional do assistente social no NUPAR: uma sistematização da experiência 

de estágio. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de Psicologia, Curso 

de Serviço Social, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 

RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso trata-se de uma sistematização de 

experiência de estágio supervisionado no Núcleo de Promoção da Paternidade 

Responsável do Ministério Público do Estado da Bahia, vivenciada no período 

de março de 2019 a março de 2021. O objetivo do estudo foi refletir sobre os 

desafios, possibilidades e as contradições presentes no trabalho dos (as) 

assistentes sociais no NUPAR, considerando, entre suas atribuições, o 

acompanhamento do processo de estágio.  Para tanto, a proposta buscou 

suporte nas formulações teóricas sobre o Serviço Social e sobre o trabalho do 

(a) assistente social no processo de reprodução das relações sociais e sua 

vinculação histórica com o campo sociojurídico, particularmente, o Ministério 

Público. A pesquisa desenvolvida teve caráter qualitativo. Assim, os  

procedimentos metodológicos utilizados foram: criteriosa revisão bibliográfica, 

que privilegiou autores que são referência para a análise do Serviço Social e do 

trabalho profissional e para a análise da vinculação histórica da profissão com o 

campo sociojurídico; o  resgate da história da instituição jurídica citada acima, 

com base em informações que constam em documentos públicos; a observação 

direta realizada no campo de estágio, bem como, as reflexões desenvolvidas nos 

documentos produzidos para a sistematização das experiências de Estágio 

Supervisionado em Serviço Social I e II (IPSB96 e IPSC02). Nesse sentido, o 

trabalho vislumbrou, também, reafirmar a concepção do estágio como uma etapa 

fundamental da formação do assistente social, por meio da qual o estudante 

realiza aproximação com as demandas que expressam a questão social e com 

as respostas que são articuladas no cotidiano do trabalho no espaço 

institucional.  

 

 

Palavras-chave: Serviço Social, Ministério Público, trabalho profissional, estágio.  

 

 

 

 

 



SANTOS, Talita Emille Conceição dos. Retos y potencialidades de la labor 

profesional del trabajador social en NUPAR: una sistematización de la 

experiencia de pasantía. 2021. Trabajo de fin de curso – Instituto de Psicologia, 

Curso de Serviço Social, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 

RESUMEN 

Este Trabajo de Conclusión del Curso es una sistematización de la experiencia 

de pasantía supervisada en el Núcleo de Promoción de la Paternidad 

Responsable del Ministerio Público del Estado de Bahía, vivida de marzo de 

2019 a marzo de 2021. El objetivo del estudio fue reflexionar sobre los desafíos, 

posibilidades y contradicciones presentes en el trabajo de los trabajadores 

sociales en la NUPAR, considerando, entre sus atribuciones, el seguimiento del 

proceso de pasantía. Para ello, la propuesta buscó apoyo en las formulaciones 

teóricas sobre Trabajo Social y sobre el trabajo del trabajador social, en el 

proceso de reproducción de las relaciones sociales, y su vinculación histórica 

con el campo sociojurídico, en particular el Ministerio Público. La investigación 

desarrollada fue cualitativa. Así, los procedimientos metodológicos utilizados 

fueron: una cuidadosa revisión bibliográfica, que privilegió a los autores que son 

referencia para el análisis del Trabajo Social y el trabajo profesional y para el 

análisis del vínculo histórico de la profesión con el campo sociojurídico; el rescate 

de la historia de la institución jurídica antes mencionada, con base en información 

contenida en documentos públicos; la observación directa realizada en el campo 

de la pasantía, así como las reflexiones desarrolladas en los documentos 

elaborados para la sistematización de las experiencias de Pasantía Supervisada 

en Trabajo Social I y II (IPSB96 e IPSC02). En este sentido, el trabajo también 

contempla reafirmar el concepto de la pasantía como etapa fundamental de la 

formación del trabajador social, a través de la cual el alumno aborda las 

demandas que expresan la cuestión social y con las respuestas que se articulan 

en la vida cotidiana del trabajo en el espacio institucional. 

 

 

Palabras clave: Trabajo Social, Ministerio Público, trabajo profesional, pasantía. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de uma sistematização de experiência de estágio 

supervisionado no Ministério Público do Estado da Bahia, mais especificamente, no 

Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável (NUPAR), no período 

compreendido entre março de 2019 e março de 2021. O período de realização do 

estágio foi síncrono ao cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, 

Estágio Supervisionado em Serviço Social I e II (respectivamente, IPSB96 e IPSC02), 

do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A motivação para a realização desse trabalho surgiu a partir de inquietações e 

questionamentos sobre as particularidades do trabalho do assistente social no campo 

sociojurídico, de forma mais específica, no NUPAR onde o estágio aconteceu. Diante 

disso, o estudo assumiu como objetivo desenvolver reflexões sobre as 

particularidades, os desafios, as possibilidades e as contradições presentes no 

trabalho das assistentes sociais no NUPAR, considerando, entre suas atribuições, o 

acompanhamento do processo de estágio. Como objetivos secundários o estudo 

buscou situar o exercício da atividade do assistente social no contexto da reprodução 

social e resgatar o histórico do surgimento do Serviço Social no campo sociojurídico  

A intenção é de que esse estudo possa contribuir para dar visibilidade ao 

trabalho das assistentes sociais no NUPAR, em especial, no acompanhamento do 

estágio, ao tempo em que, também seja capaz de fornecer subsídios para análise do 

significado que esse trabalho tem no processo de reprodução das relações sociais, 

incluindo a formação de novos profissionais de Serviço Social. Espera-se que as 

reflexões produzidas durante o estágio, desenvolvidas e registradas nesse trabalho 

acadêmico favoreçam a compreensão dos desafios e potencialidades presentes 

naquele espaço atravessado por múltiplas determinações e contradições. 

Cabe ressaltar que o estágio é um componente elementar à formação 

profissional, regulamentado pela Lei Federal nº 11.788/2008 e, no caso do estágio em 

Serviço Social, é normatizado pela Resolução do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) nº 533/2008.  A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social o conceitua como “[...] um processo coletivo de ensino-aprendizagem” 

(ABEPSS, 2010, p.15) através do qual o estudante vivencia uma aproximação com a 

realidade concreta onde se circunscrevem os processos de trabalho nas instituições. 
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A inserção dos estagiários em determinado espaço em que se realiza o trabalho do 

assistente social, tende a possibilitar uma experiência de maior contato com as 

expressões da questão social manifestas através das demandas da população 

usuária. A experiência de estágio como um dos eixos de formação profissional se 

apresenta como uma ímpar e elementar oportunidade de entender a articulação entre 

teoria e prática1 e entre trabalho e formação. Segundo Iamamoto (2000, p. 268): 

[...] o estágio é um dos espaços privilegiados de contato direto dos acadêmicos 

com o cotidiano institucional no mercado de trabalho, como as experiências de 

trabalho desenvolvidas por assistentes sociais e outros profissionais afins.  

O estágio é experiência de cunho pedagógico que possibilita maior aproximação 

com o cotidiano, a dimensão operativa do trabalho, a compreensão do papel da 

profissão na reprodução das relações sociais e da indissociabilidade entre teoria e 

prática. Trata-se da inserção do estudante numa instituição, lidando com “[...] as 

relações de força, os sujeitos, as contradições da realidade social” (ABEPSS, 2010. 

p. 20), mediadas pelos processos sociais, políticos, econômicos e culturais em curso. 

Essa inserção exige e permite a mobilização das dimensões da profissão (teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política) e o desenvolvimento de habilidades 

e competências que se traduzem numa formação qualificada. 

A vivência do estágio pode ser um divisor de águas no processo de formação e 

é indispensável ao fortalecimento do projeto ético-político da profissão. Dessa forma, 

o estágio é um processo de aprendizagem participativa que representa um momento 

de muita fertilidade para a construção de conhecimento, no qual o estudante tem papel 

ativo, propositivo e investigativo, cuja relevância é evidente.  

Assim, esse estudo que tem a intenção de levantar reflexões sobre as 

particularidades, os desafios, possibilidades e as contradições que fazem parte do 

trabalho do assistente social do NUPAR. Para tanto, o fará considerando a atribuição 

que as profissionais têm de supervisionar estágio. A finalidade é resgatar a rica 

experiência vivida no estágio para pensar o trabalho do assistente social no NUPAR 

e materializá-la na forma de uma sistematização. Esse resgate será realizado a partir 

de registros acadêmicos, produzidos durante o estágio. 

O registro e sistematização do estágio supervisionado I e II foram importantes e 

eficientes instrumentos para apreensão do conhecimento, reflexão crítica, avaliação, 

                                                           
1 Conforme expresso nos princípios que norteiam a realização de estágio de acordo com a Política 

Nacional de Estágio da ABEPSS. 
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problematização e orientação sobre o trabalho profissional. Por entender a 

sistematização como uma importante e eficiente ferramenta de socialização de 

conhecimento, reflexão crítica, avaliação, problematização e reordenamento da 

prática profissional, ainda pouco utilizada (ALMEIDA, 2006), esta foi a metodologia 

adotada para reunir de forma coesa e coerente as informações resgatadas da 

experiência de estágio, compreendido como o intercâmbio entre estudante, 

supervisão acadêmica e de campo. 

Tal metodologia e o resgate dos recursos documentais elencados, serão 

importantes catalisadores de retomada e reflexão crítica sobre o trabalho cotidiano, 

muitas das vezes tomado sob uma forma imediatista e irrefletida. A sistematização 

aqui pretendida se revela como um procedimento que ultrapassa o mero registro 

burocrático e acrítico de informações. Antes, significa “um esforço crítico de natureza 

teórica, sobre a condução do trabalho profissional” (ALMEIDA, 2006, p. 4), capaz de 

promover uma reflexão teórica capaz de resgatar a dimensão intelectual e 

investigativa da profissão (Idem). 

Portanto, essa pesquisa foi engendrada a partir das vivências e reflexões 

proporcionadas pela experiência de estágio. Para tanto, conforme já foi mencionado, 

documentos requisitados e produzidos nos componentes curriculares de Estágio 

Supervisionado em Serviço Social I e II, como instrumentos pedagógicos de 

aprendizagem, avaliação e compartilhamento de experiência subsidiaram a 

construção do estudo. Tais documentos foram revisados e serviram de fonte de coleta 

de dados, entre eles: diário de campo, relatórios, projeto de intervenção, plano de 

estágio, caracterização da instituição, estudos de caso, registros de atividades e 

resenhas críticas. O resgate dos recursos documentais elencados, serão importantes 

catalisadores de retomada e reflexão crítica sobre o trabalho cotidiano, que muitas 

das vezes é apreendido sob uma forma imediatista e irrefletida.  

Para um assistente social em formação, compreender a dinâmica das relações 

sociais em curso que atravessam o espaço sócio ocupacional, representa um esforço 

contínuo de articular a teoria que se aprende em sala de aula com a atuação 

profissional, apreendendo-as como dimensões indissociáveis do trabalho do 

assistente social. É um desafio articular a fundamentação teórica ao conhecimento do 

cotidiano do trabalho profissional, considerando as instituições empregadoras, o modo 

de vida e trabalho da população atendida, os processos e mudanças nas diversas 

esferas da vida social, os movimentos sociais e os espaços de representação da 
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profissão. Mesmo porque “[...] se não se tem domínio da realidade que é objeto do 

trabalho profissional, como é possível construir propostas de ação inovadoras?” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 41). 

Nessa mesma perspectiva, pensando no processo de estágio supervisionado, 

Castro e Ferreira (2017, p. 544) destacam dois elementos significativos: “[...] as 

particularidades e características das Instituições que ofertam campos de estágio e 

do trabalho do assistente social”. Daí a importância de realizar no presente estudo a 

análise do trabalho profissional e da instituição em que se situou a experiência de 

estágio, atentando-se para as particularidades do campo sócio jurídico2, que serviu 

como espaço de insurgência de inquietações e desenvolvimento do presente trabalho. 

 Dessa forma, no capítulo 1 foi realizada uma revisão teórica sobre o Serviço 

social e sua articulação com o campo sociojurídico. Partiu-se da análise da profissão 

situada na divisão sócio técnica do trabalho, cujo significado é social e historicamente 

determinado no âmbito da reprodução das relações sociais (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2006). Os itens que compõem esse capítulo apresentam o campo 

sociojurídico, suas características e seu histórico, com especial destaque para a 

história da inserção do Serviço Social no Ministério Público.  

 Assim é feita uma caracterização do Ministério Público a partir da retomada da 

sua história na sociedade brasileira, pensando-o como uma instituição componente 

do campo sociojurídico, analisando seu surgimento e implicações para a reprodução 

das relações sociais, sua estrutura funcional e condições de trabalho a partir da 

legislação. Além disso, é apresentado o histórico do ingresso do Serviço Social na 

área e os principais marcos da sua trajetória nesse âmbito. Posteriormente, o Núcleo 

de Promoção da Paternidade Responsável será caracterizado a partir da 

sistematização de informações sobre sua localização, dinâmica, programas, projetos 

e ações realizados no âmbito do MPBA e da atuação do Serviço Social na instituição. 

No terceiro capítulo será analisado o trabalho profissional das assistentes sociais 

no NUPAR, serão destacadas as particularidades desse trabalho, dilemas, desafios, 

potencialidades e contradições presentes no cotidiano do trabalho. Em item que 

                                                           
2 Aqui faremos uso do termo sociojurídico definido pelo CFESS (2014) como aquele que “revela o lugar 
que o serviço social brasileiro ocupa neste espaço sócio-ocupacional, após seu redirecionamento ético 
e político, disposto a analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade e em meio a 
contradições sociais profundas”. O termo foi adotado a partir de 2001, quando surgem incipientes 
debates sobre a inserção profissional nesse campo (CFESS, 2014), sendo o primeiro evento dedicado 
para tal, realizado em 2003, em Salvador (BA), chamado “Encontro Nacional de Serviço Social na área 
sociojurídica”, que ocorreu no 33º Encontro CFESS/CRESS. 
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compõe o capítulo, será apresentado um breve relato da experiência de estágio na 

instituição, considerando que o estágio foi elemento central para as formulações que 

foram desenvolvidas nesse estudo e é atividade essencial para a formação do 

assistente social que está submetido, em seu campo de trabalho, a novas requisições 

como resultado das transformações sociais e econômicas em curso no mundo 

capitalista em crise.  

Partindo de tais informações, por fim, são tecidas as considerações finais do 

trabalho que dizem respeito às reflexões levantadas pelo estudo e possíveis 

indicativos para o trabalho dos assistentes sociais no campo sociojurídico. Espera-se 

que o estudo possa ser um instrumento para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 

pelas assistentes sociais no NUPAR e que sirva como fonte de informações para 

novas pesquisas, estudos e debates para o tema. A partir disso, pretende-se reforçar 

a importância dos espaços em que se realizam os estágios, do trabalho dos 

assistentes sociais direcionados por uma perspectiva crítica, e ampliar os caminhos 

de busca por maior sintonia entre as discussões evocadas no espaço acadêmico e o 

cotidiano do trabalho profissional, reafirmando a indissociável relação entre teoria e 

prática. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O SERVIÇO SOCIAL EM SUA 

ARTICULAÇÃO COM O CAMPO SOCIOJURÍDICO 

Esse capítulo tem a finalidade de realizar revisão teórica, com resgate de 

contribuições de diversos autores que situam a profissão de Serviço Social como 

historicamente determinada pela estrutura do modo de produção capitalista. O 

objetivo é o de situar a profissão no processo de reprodução das relações sociais, 

considerando que os campos de trabalho em que atuam assistentes sociais são 

espaços de reprodução social, com suas contradições, que servem ao aprendizado 

do estágio. 

Para o estudo foi utilizada como principal referência teórica a produção de 

Iamamoto que permite aprofundar as reflexões sobre o Serviço Social e trabalho do 

assistente social inseridos em processos de trabalho organizados pelas instituições 

em que a atividade se realiza. 

Em seguida, foram resgatadas formulações teóricas, em especial de Fávero 

(2012, 2013, 2018), sobre o trabalho do assistente social no campo sociojurídico, com 

a finalidade de fundamentar o caminho proposto nesse estudo de situar e refletir sobre 

a experiência de estágio que o motivou. Nesse sentido, buscou-se dar destaque à 

história do campo sociojurídico e sua relação com o Serviço Social. Assim, apresenta-

se a história do Ministério Público para pensar a inserção do Serviço Social na 

instituição, o trabalho do assistente social e a realização do estágio em Serviço Social. 

 

2.1 Serviço Social e trabalho profissional no processo de reprodução das 

relações sociais 

 

Para compreender o Serviço Social no campo sociojurídico, considerou-se a 

importância de analisar o caráter contraditório da profissão, inserida na divisão sócio 

técnica do trabalho, conforme Iamamoto e Carvalho (2006), como uma especialização 

do trabalho coletivo, que expressa necessidades sociais originadas a partir da prática 

histórica das classes sociais na produção e reprodução dos meios de vida e de 

trabalho sob uma forma socialmente determinada. Corroboram para os argumentos 

dos referidos autores, Almeida e Alencar (2012) que entendem a profissão como “[...] 

profundamente marcada pela dinâmica entre as classes sociais fundamentais e o 

Estado”( p. 119).  
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O Serviço Social se situa no tensionamento entre os diferentes interesses das 

classes fundamentais. A apreensão do significado social da profissão depende, 

portanto, da compreensão de como a profissão se inscreve na trama das relações 

sociais (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006). 

De acordo com os autores, para superar uma visão endógena da profissão, é 

necessário também entendê-la numa dupla dimensão: tanto como fruto da 

consciência dos sujeitos quanto por ser determinada social e historicamente. O 

mesmo fenômeno é expresso por dois ângulos da profissão: 

[...] como realidade vivida e representada na e pela consciência dos 
seus agentes profissionais expressa pelo discurso teórico-ideológico 
sobre o exercício profissional; a atuação profissional como atividade 
socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que 
conferem uma direção social à prática profissional, o que condiciona e 
mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência dos seus agentes 
individuais (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 73) 

 

Sendo assim, a profissão não está atada pelas condições externas, mas também 

não depende somente da intencionalidade de seus agentes. Ao ignorar essa dupla 

dimensão, surgem as perspectivas gravemente equivocadas atreladas à profissão, 

como o que Iamamoto (2000) define por messianismo e fatalismo: 

O fatalismo, inspirado em interpretações que naturalizam a vida social, 
apreendida à margem da subjetividade humana, redundando em uma 
visão perversa da profissão concebida como totalmente atrelada às 
malhas de um poder tido como monolítico, resultando disso a 
impotência e a subjugação do profissional ao instituído. Por outro lado, 
o messianismo utópico privilegiando os propósitos do profissional 
individual, num voluntarismo, não permite o desvendamento do 
movimento social e das determinações que a prática profissional 
incorpora nesse movimento, ressuscitando inspirações idealistas que 
reclamam a determinação da vida social pela consciência. 
(IAMAMOTO, 2000, p. 213) 

  

Essa análise nos ajuda a identificar os limites que condicionam as ações 

profissionais, mas também as potencialidades da profissão. O movimento da realidade 

não é estático, permite a criação e a recriação de caminhos, propostas e alternativas, 

sendo que todas as coisas são passíveis de mudança conforme a correlação de forças 

sociais decorrente da ação dos sujeitos na história. De acordo com Iamamoto (2000): 

[...] a conjuntura não condiciona unidirecionalmente as perspectivas 
profissionais; todavia impõe limites e possibilidades. Sempre existe um 
campo para a ação dos sujeitos, para a proposição de alternativas 
criadoras, inventivas, resultantes da apropriação das possibilidades e 
contradições presentes na própria dinâmica da vida social. 
(IAMAMOTO, 2000, p. 21) 
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Partindo da abordagem adotada que tem como pressuposto que a análise da 

profissão implica a apreensão da história e das relações que a permeiam, entende-se 

que as características do processo de reprodução das relações sociais em seu 

conjunto, a conjuntura social e histórica, incluindo a economia, as relações de trabalho 

e a vida em sociedade são determinantes para o trabalho do assistente social, ao 

passo que atribuem novas formas ao objeto sobre o qual incide a ação profissional, 

exigindo novos instrumentos para atuar.  

Ao se inscrever historicamente na divisão sócio técnica do trabalho ao lado de 

outras profissões que buscam coletivamente construir respostas frente a demandas 

trazidas pela classe trabalhadora, traduzidas como expressões da questão social, o 

assistente social não atua sozinho, antes, convive com diversos outros profissionais 

que fazem frente às demandas sociais institucionalizadas. 

Sobre a questão social Iamamoto e Carvalho (2006, p. 77) argumentam ser “[...] 

a manifestação no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 

burguesia””. De acordo com Netto (2001), a questão social apresenta uma dinâmica 

distinta da pobreza de outros momentos históricos, quando era motivada pela 

escassez de recursos e de forças produtivas. A questão social expressa uma 

desigualdade e pobreza num contexto inédito de produção de riqueza em larga escala 

no final do século XVIII, quando “[...] pela primeira vez na história registrada, a pobreza 

crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas” 

(NETTO, 2001, p. 42). 

Iamamoto e Carvalho (2006) afirmam que a emergência da questão social se 

deu a partir do “[...] desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário 

político, reivindicando o reconhecimento de suas demandas e condição de classe” 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 77). De acordo Netto (2001), a adoção da 

expressão “questão social” é fruto desses desdobramentos sócio-políticos, quando o 

pauperismo se tornou objeto de atenção do Estado e da sociedade, a partir dos 

movimentos de luta da classe operária que ameaçavam a manutenção da ordem 

burguesa. O autor defende que a inconformidade dos trabalhadores mediante a sua 

condição de miséria foi o que fez o pauperismo emergir como uma “questão social” a 

ser tratada pelo Estado e pela sociedade (NETTO, 2001).  

Segundo o autor, a partir da segunda metade do século XIX, o uso da expressão 

“questão social” passa a ser apropriada por pensadores conservadores, passando a 
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ser naturalizada e despida de sua estrutura histórica determinada, sendo interpretada 

como problema ineliminável, comum a qualquer ordem social. Partindo desse 

pressuposto, o autor argumenta que o tratamento dado à questão social era no sentido 

implementar medidas e ações paliativas operadas no âmbito da moralidade, que 

buscavam amenizar os problemas sociais, sem ultrapassar os limites da propriedade 

privada (Idem). 

Esse processo histórico de evolução da questão social apresenta duas faces 

apresentadas por Iamamoto e Carvalho (2006) como indissociáveis: uma que reflete 

a condição objetiva de vida da classe trabalhadora frente às mudanças no modo de 

produção e exploração; outra manifesta as formas diferentes que as frações 

dominantes, apoiadas pelo Estado, propõem que seja interpretada e tratada.  

Pensando na atualidade da questão social, Pastorini (2010), Yazbek (2001) e 

Netto (2001) concordam que, apesar das novas formas de se expressar na 

contemporaneidade, a questão social permanece a mesma, haja vista que os fatores 

que levaram à sua gênese no século XIX continuam vigentes. Segundo Pastorini 

(2010), a questão social se metamorfoseia de acordo com as peculiaridades da 

formação social de cada país na ordem capitalista mundial, mas de acordo com autora 

a única “novidade” é a: 

[...] forma que ela assume a partir das transformações vividas no 
mundo capitalista em seu conjunto desde os anos 1980, que produz, 
além de um aumento da pobreza, uma desestabilização dos 
trabalhadores outrora estáveis e, em decorrência, uma perda dos 
padrões de proteção social. (PASTORINI, 2010, p. 116) 

 

O lugar ocupado pela profissão na divisão sócio técnica do trabalho ao lado de 

outras profissões que buscam dar respostas às expressões da questão social se 

enquadra na esfera da reprodução das relações sociais, que é a “[...] reprodução da 

totalidade do processo social, a reprodução de um modo de vida” (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2006, p. 72) que se expressa no trabalho, na família, no lazer, na escola, 

nas esferas de poder (Idem, p. 73). O processo de reprodução não inclui somente 

reprodução das condições materiais da vida social, mas diz respeito, também, à “[...] 

reprodução da produção espiritual, isto é, das formas de consciência social: jurídicas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas” (Idem, p. 72). No âmbito da reprodução espiritual 

acontece o desenvolvimento e reiteração de hábitos, costumes, valores a difusão 

ideológica como elementos centrais para garantir a continuidade da ordem capitalista. 
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Para Iamamoto e Carvalho (2006) e Almeida e Alencar (2012, p. 104), o Estado 

é elementar a esse processo, pois atua como instrumento de dominação e regulação 

das relações entre as classes fundamentais. Segundo os autores, “[...] é a nível do 

Estado que se situam as estratégias políticas que orientam a reprodução das relações 

sociais”. De acordo com Iamamoto & Carvalho (2006, p. 81), o Estado é o: 

[...] centro de exercício do poder político, é a via privilegiada através 
da qual as diversas frações das classes dominantes, em conjunturas 
históricas específicas, impõem seus interesses classe ao conjunto da 
sociedade, como ilusório interesse geral. 

 

Para promover “[...] uma aliança de segmentos sociais cujos interesses são 

conflitantes” (Ibidem, p. 81), ele conta com seus “dois braços”, cujas funções são: 

legislador e controlador das forças repressivas. Nesse sentido o Estado tem funções 

políticas e econômicas (NETTO, 2009b) que são exercidas através das instituições 

que o compõem (jurídicas, penais, repressivas, assistenciais etc.). Tais instituições 

funcionam como mecanismos de controle e manutenção da ordem que buscam, ao 

interferir na realidade, atenuar e escamotear os efeitos da contradição de forma 

consensual ou coercitiva. 

A redistribuição de riqueza operacionalizada pelo Estado é basilar para a 

manutenção da ordem burguesa, ao passo que viabiliza o consumo e a reprodução 

da força-de-trabalho responsável pela criação de valor que se traduz no lucro, que é 

a razão do capital (IAMAMOTO, 2000). Portanto, há que se considerar o caráter 

contraditório do papel do Estado: ao tempo em que incorpora demandas legítimas 

para reprodução dos trabalhadores, também, exerce controle para a manutenção da 

exploração, impondo interesses da classe dominante como se fossem gerais.  

Porém, além de reiterar o que está posto, o movimento de reprodução também 

abre possibilidades para a recriação de formas de pensar, para a construção de algo 

novo, para a transformação. O mesmo movimento que cria as condições para a 

manutenção do que está posto, admite a coexistência do novo e antigo, do 

contraditório (Ibidem). Logo, o trabalho profissional, situado nesse âmbito, possui 

caráter contraditório, pois, pela mesma ação, o profissional pode contribuir para a 

reiterar e manter o sistema vigente e, também, atender aos interesses, demandas e 

necessidades da classe trabalhadora (IAMAMOTO E CARVALHO, 2006). 

A concepção de trabalho adotada nesse estudo, tem como referência a 

concepção teórica marxista que é adotada por Iamamoto (2000, p.60): 
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O trabalho é uma atividade fundamental do homem, pois mediatiza a 
satisfação de suas necessidades diante da natureza e de outros 
homens. Pelo trabalho o homem se afirma como um ser social e, 
portanto, distinto da natureza. [...] Primeiro, porque o homem é o único 
ser que, ao realizar o trabalho, é capaz de projetar, antecipadamente, 
na sua mente o resultado a ser obtido. Em outros termos [...], dispõe 
de uma dimensão teleológica. Mas o homem também é o único ser 
que é capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, afirmando essa 
atividade caracteristicamente humana.  

 

Segundo a análise dos referidos autores sobre o significado social da profissão, 

o Serviço Social é expressão das necessidades sociais que derivam da prática 

histórica das classes fundamentais e se gesta no âmbito da sociabilidade capitalista, 

cuja dinâmica contraditória atravessa todas as relações, os espaços e instâncias da 

vida social. Os autores afirmam que:  

[...] o processo de reprodução das relações sociais é, também, o 
processo de reprodução das contradições fundamentais que as 
conformam, estas se recriam e se expressam na totalidade das 
manifestações do cotidiano da vida em sociedade. (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 2006, p. 94) 

 

Assim como as relações sociais, a atuação do assistente social e as instituições 

às quais se vincula – como o Ministério Público do Estado da Bahia – sob a relação 

de assalariamento são transpassadas por contradições cujos desdobramentos estão 

presentes no cotidiano do trabalho profissional. Sendo o assistente social um 

trabalhador assalariado das instituições que compõem os setores público e privado, 

conforme a concepção de Iamamoto e Carvalho (2006): 

[..] não se pode pensar a profissão no processo de reprodução das 
relações sociais independente das organizações institucionais a que 
se vincula, como se a atividade profissional se encerrasse em si 
mesma e seus efeitos sociais derivassem, exclusivamente, da atuação 
do profissional. (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 80) 

 

Portanto, analisar o trabalho profissional no Ministério Público, implica conhecer 

a estrutura organizacional da instituição, sua dinâmica, história e seu papel nas 

relações sociais da sociedade capitalista.  

O assistente social, como um trabalhador assalariado, apesar de regulamentado 

como profissional liberal, é inserido em processos de trabalho “[...] que se organizam 

conforme as exigências econômicas e sociopolíticas do processo de acumulação, 

moldando-se em função das condições e relações sociais específicas em que se 

realiza” (IAMAMOTO, 2000, p. 95). 
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Assim, a condição de assalariamento insere o profissional numa relação que 

condiciona sua intervenção ao controle e desígnios do ente empregador, que lhe 

delega uma demanda institucional e organiza seu processo de trabalho, dispondo dos 

instrumentos e condições materiais para sua resolução. Nos termos de Iamamoto 

(2000, p. 63), 

[...] o assistente social depende, na organização da atividade, do 
Estado, da empresa, entidades não-governamentais que viabilizam 
aos usuários o acesso a seus serviços, fornecem meios e recursos 
para sua realização, estabelecem prioridades a serem cumpridas, 
interferem na definição de papéis e funções que compõem o cotidiano 
do trabalho institucional. Ora, se assim é, a instituição não é um 
condicionante a mais do trabalho do assistente social. Ela organiza o 
processo de trabalho do qual ele participa.  

Nessas instituições, o assistente social é demandado pelas classes dominantes 

e pelo Estado para implementar políticas que respondam às manifestações da 

questão social que atingem à classe trabalhadora (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006). 

Diante dessa condição, o profissional ocupa um lugar contraditório, considerando que 

é demandado por uma classe para trabalhar junto a outra, sendo ambas antagônicas 

entre si, com interesses divergentes. 

 As instituições empregadoras são atravessadas pelos valores e ideário da 

sociabilidade burguesa. Tais valores são norteados pela necessidade constante de 

acumulação capitalista, do lucro e do individualismo, que permeiam até mesmo os 

espaços públicos e se contrapõem à consolidação do projeto ético-político do Serviço 

Social. Observa-se ao longo do desenvolvimento do capitalismo uma contínua 

tentativa de sobreposição de interesses privados aos coletivos. Isso se expressa 

numa acirrada disputa do capital pelo fundo público muito bem analisada por Salvador 

(2017). 

O fundo público é meio indispensável para o processo de rotação do capital – 

que implica na valorização e acumulação do mesmo –, visto que é meio de realização 

das políticas e programas sociais que assumem papel central para a viabilização do 

consumo e para garantia da reprodução da força de trabalho (SALVADOR, 2017). O 

fundo público é composto por taxas, impostos, tributos e contribuições pagos por todo 

o conjunto de cidadãos ao Estado, responsável por arrecadar esses recursos e 

redistribuir em forma de serviços e políticas. 

Conforme analisa Salvador (2017) e Behring (2003), esse orçamento 

coletivamente mantido, tem sido alvo de diversos ataques, desmontes e desvios para 
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fins funcionais a interesses privados. De acordo com os autores um dos principais 

mecanismos de desvio do fundo público é a Desvinculação de Recursos da União, 

que segundo Behring (2003, p. 274), “[...] é, de forma indireta e escamoteada, um 

desvio de recursos para a ciranda financeira, penalizando a área social”. 

O capital sob a forma de dívida pública tem cooptado há mais de duas décadas, 

cerca de um terço do orçamento público anual (SALVADOR, 2017). De acordo com o 

autor, as medidas estatais tomadas para “socorrer” o capital, como as políticas de 

desonerações tributárias das contribuições sociais e a desoneração da folha de 

pagamento também tem comprometido o fundo público.  

Conforme argumentam Almeida e Alencar (2012), essa intervenção estatal no 

sentido de reorientar o fundo público para fins privados “[...] evidencia a função 

clássica do Estado como suporte material e ideológico necessário à regulação das 

relações sociais diante das crises estruturais do próprio capitalismo [...]” (Ibidem, p. 

130). Diante disso, se expressa o panorama e os contornos da luta de classes no 

cenário contemporâneo, conforme já abordado por Frederico (2009, p. 11): 

Nessa nova configuração, a luta de classes ganha tons dramáticos e 
um novo campo de batalha. Ela não se trava apenas nas “plantas 
industriais”, no “chão da fábrica”, como gostam de dizer os sociólogos 
do trabalho, mas principalmente na completa captura dos aparatos 
estatais. Por isso, o que está em jogo hoje é o controle do fundo 
público.   

Esses processos de fragilização das bases de financiamento das políticas 

sociais rebatem diretamente no trabalho do assistente social na medida em que se 

espraiam para o âmbito das instituições empregadoras. Esses espaços se tornam 

arenas de disputas entre objetivos divergentes defendidos pelas classes fundamentais 

e expressam os reflexos do desmonte do fundo público.  

De acordo com Iamamoto e Carvalho (2006), nessa disputa, as instituições 

empregadoras incorporam fundamentalmente valores e objetivos político-econômicos 

dos setores dominantes. Contudo, isso não as torna impermeáveis às demandas da 

classe trabalhadora, que a partir de seus movimentos de luta, organização e 

resistência, tensiona a estrutura desses espaços e disputam recursos e agendas. 

Todavia, muitas vezes as demandas da classe trabalhadora são incorporadas 

estrategicamente pelas frações dominantes, por meio das instituições que 

representam o poder de Estado, com objetivo de favorecer aos seus próprios 

interesses.  
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Diante disso, mesmo conquistas da classe trabalhadora que representem um 

avanço na materialização de seus direitos, podem ser apropriadas de modo a 

tornarem-se favoráveis aos interesses da classe dominante. Como exemplo disso, 

vemos muitas vezes os direitos arduamente conquistados serem divulgados como se 

fossem fruto de benesse governamental. Dessa forma, importantes pautas defendidas 

historicamente pelas organizações de luta da classe trabalhadora, são apropriadas e 

incorporadas como mecanismo de legitimação dos poderes dominantes.  

Essa contradição é inerente à luta de classes que expressa a disputa de 

interesses entre as classes fundamentais antagônicas e se constitui uma mediação 

fundamental para entender o trabalho profissional. Diante desse contínuo movimento 

de reprodução das contradições que conformam as relações sociais, a ação 

profissional ao mesmo tempo que reforça as bases de sustentação do capital, 

também, responde às necessidades da classe trabalhadora, criando as condições 

essenciais à sua reprodução (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006). Segundo os autores, 

É a existência e compreensão desse movimento contraditório que, 
inclusive, abre a possibilidade para o Assistente Social colocar-se a 
serviço de um projeto de classe alternativo àquele para o qual é 
chamado a intervir. (Ibidem, p. 95) 

 

Nesse sentido, apesar de a condição de assalariamento impor ao profissional 

uma subordinação aos ditames da instituição empregadora, o assistente social não 

atende unicamente aos seus interesses. 

Portanto, a compreensão da luta de classes é uma mediação teórica 

fundamental para entender o dinâmico espaço de relativa autonomia do assistente 

social, que está em constante expansão ou retração de acordo com as correlações de 

forças presentes. Por isso, apesar das limitações originadas a partir dessa correlação, 

Rojas (2009) defende que: 

[...] há uma margem de autonomia nos processos de trabalho em que 
os assistentes sociais estão envolvidos, o que lhes permite desenvolver 
atividades comprometidas com interesses sociais presentes nos 
espaços sócio-ocupacionais. Assim, sem negar os condicionantes 
colocados pela condição de trabalhador assalariado, busca-se acentuar 
que há espaço para a defesa do projeto profissional em qualquer local 
público ou privado, em que o assistente social é requisitado a intervir. 
(Rojas, 2009, p. 1) 

 

Em meio a essa correlação de forças permeada pelas contradições que 

atravessam o fazer profissional e a instituição, o assistente social se depara com a 
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necessidade de construir uma demanda profissional com direção ética política, que 

ultrapasse a demanda institucional que de acordo com Pontes (2010, p. 167): 

[...] representa a requisição de resultados esperados dentro dos 
objetivos institucionais e colado ao esperado pela instituição do 
profissional, logicamente em consonância com o perfil ideológico da 
organização.  

 

 O assistente social ao se limitar ao atendimento dos interesses institucionais, 

tende também a limitar as possibilidades de defesa dos interesses e necessidades da 

população usuária, conforme defendido pelo seu projeto ético- político. Além disso, a 

incorporação integral e acrítica das demandas institucionais compromete o 

reconhecimento social da profissão e limita o aprimoramento do assistente social. Nos 

termos de Trindade (2012, p. 101),  

[...] limitar-se àquilo que é determinado pela lógica institucional, sem 
vislumbrar a ampliação das possibilidades de intervenção, leva o 
assistente social a ser um mero cumpridor de tarefas, sem a 
capacidade propositiva que o fará um profissional atuante e 
reconhecido coletivamente.  

 

De acordo com Pontes (2010), a construção de uma demanda profissional 

pressupõe a “recuperação das mediações3 ontológicas e intelectivas que dão sentido 

histórico à particularidade do Serviço Social numa dada totalidade relativa” (Ibidem, p. 

174)4.  

No âmago dessas contradições e disputas de interesses, o assistente social é 

requisitado a atuar como profissional responsável por mediar a relação entre 

instituições sociais e classe trabalhadora, apesar de que:  

[...] esse profissional, embora trabalhe a partir e com a situação de 
vida do trabalhador, não é por ele diretamente solicitado; atua junto a 
ele a partir de uma demanda, que na maioria das vezes não é dele. 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 84)  

 

                                                           
3 Segundo Pontes (2010, p. 161), as mediações são “condutos onde as categorias concretas se 

movimentam dando sentido ao processo histórico” e sua busca significa “ a captura das articulações e 
passagens vivas que se processaram entre as instancias envolvidas na trama histórica”. Segundo o 
autor, somente através da captura das mediações, pode-se analisar a realidade numa perspectiva de 
totalidade. 
4 O autor chama o espaço profissional de totalidade relativa: “No segundo caso, o profissional da prática 
, mediante a reconstrução das categorias histórias constituintes do espaço profissional e do fluxo que 
verte através das mediações articuladoras do complexo campo daquela totalidade relativa vai permitir 
ao sujeito cognoscente-interveniente um aproximado mapeamento das forças e processos constitutivos 
do espaço institucional, o que vai lhe facultar possibilidades concretas [...]” (PONTES, 2010, p. 80, 
grifos do autor) 
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Esse profissional foi, desde seus primórdios, convocado como profissional 

funcional aos projetos da classe dominante, principalmente, em campos coercitivos e 

impositivos como é o judiciário (FÁVERO, 2018). 

Porém, ao longo da sua trajetória histórica o Serviço Social vem assumindo cada 

vez mais um compromisso com os interesses da classe trabalhadora, ao passo que 

se espera que seus profissionais se reconhecem como integrantes desta mesma 

classe e assumam as lutas travadas pela da ampliação e defesa de seus direitos5.  

O Serviço Social como profissão tem expressado em seus instrumentos 

sociojurídicos (Lei de Regulamentação, Código de Ética e Diretrizes Curriculares) a 

direção e o compromisso ético-políticos com os interesses da classe trabalhadora. O 

valor ético central do Serviço Social é a liberdade, que resulta na “[...] autonomia, 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais” (IAMAMOTO, 2000, p.77). 

A categoria se coloca em defesa dos direitos humanos, que tem como pressuposto o 

combate a qualquer tipo de opressão e dominação. Soma-se a isso a “defesa do 

aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 

riqueza socialmente produzida” (BRASIL, 2012), compreendida por Iamamoto (2000, 

p. 142) como indissociável da: 

[...] luta pela ampliação da cidadania, com vistas à efetivação dos 
direitos civis, políticos e sociais de todos os cidadãos. Uma cidadania 
para todos, extensiva ao conjunto dos segmentos trabalhadores na 
sua heterogeneidade. Mas também uma cidadania impulsionadora de 
novos direitos, que contribua na luta para a ampliação da legalidade 
institucional. 

 

Logo, nesse caminho de luta pela igualdade, deve-se ambicionar não apenas a 

formalização dos direitos sociais, mas também defendê-lo em sua efetivação e 

expansão. Tais compromissos reafirmam a importância de inserção do assistente 

social na esfera pública6, que conforme argumenta Pereira (2009, p. 4) é: 

[...]um lócus construído social e historicamente na interconexão da re
lação entre Estado e  sociedade e,  como  tal,  um  campo  de  conflit
os e  negociações em  que  se  entrecruzam  demandas  diferenciada
s  e  são  tecidas  deliberações  baseadas  em  “parâmetros públicos 
que reinventam a política no reconhecimento de direitos”.  

                                                           
5 Essa direção ético-política foi consolidada a partir do movimento em defesa da redemocratização do 
país, cujo marco para a profissão, foi o Congresso da Virada em 1979 (TEIXEIRA e BRAZ, 2009). Os 
princípios que materializam o Projeto Ético Político da Profissão foram expressos no Código de Ética 
de 1993, Lei de Regulamentação da profissão e nas Diretrizes curriculares da Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
6 Importa salientar que, no entendimento de Pereira (2009), a esfera pública não se resume ao âmbito 
do Estado. 
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Portanto, a esfera pública carrega um potencial de consolidação dos 

compromissos ético políticos e objetivos assumidos e almejados pela profissão, 

conforme a referida autora, na medida em que 

“[...]  permite  que  forças  desiguais  e  contraditórias  se  confrontem  e  se integrem

  a  ponto de cada uma deixar sua marca na outra e ambas contribuírem para um res

ultado  final” (Ibidem, p.8). 

Nesse sentido, Iamamoto (2000, p. 142) argumenta que: 

A luta pela efetivação da democracia e da cidadania é indissociável da 
ampliação progressiva da esfera pública, em que se refratam 
interesses sociais distintos, enquanto ultrapassa a lógica privatista no 
trato do social, em favor dos interesses da coletividade.  

 

A busca qualificada pela concretização do projeto ético político da profissão em 

qualquer esfera que venha se inserir, pressupõe a habilidade para articular as 3 

dimensões que constituem a profissão: teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política. Tais dimensões são indissociáveis, e sua articulação é condição para 

que se produzam respostas profissionais fundamentadas no projeto ético-político da 

profissão. Tal habilidade é fruto de uma formação profissional qualificada e balizada 

em referenciais teóricos críticos e revela a competência profissional, nos termos de 

Matos (2015, p. 691): 

 

Competência, nos moldes aqui tratados, não é mérito individual, e sim 
resultado de um projeto que se constrói coletivamente nos serviços, 
que se retroalimenta da produção intelectual da profissão e da sua 
organização político-profissional. 

 

O método da teoria social crítica7 deve nos servir de lente para aproximação e 

leitura da realidade, sob uma perspectiva de totalidade que nos permite apreender o 

movimento do real e as contradições presentes nas relações sociais. Mediar as 

reflexões do trabalho a partir da tradição marxista é necessária para compreender as 

particularidades do trabalho profissional na dinâmica de produção e reprodução das 

relações sociais (ALMEIDA e ALENCAR, 2012). Decifrada a realidade, o profissional 

nela intervém, recorrendo ao acervo de instrumentos que compõem a dimensão 

                                                           
7 Para uma introdução ao método da teoria social crítica, vide Netto (2009a). 
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técnico-operativa, buscando alcançar os fins traçados em alinhamento com os nossos 

princípios éticos e direcionamento político. 

Em suma, a dimensão teórico-metodológica8 permite a leitura da realidade, a 

dimensão ético-política direciona a intencionalidade da intervenção e subsidia a 

reflexão do profissional e a dimensão técnico-operativa, dá materialidade à 

intervenção, operacionalizando os instrumentos disponíveis para dar respostas 

concretas frente à realidade da qual se aproxima o profissional. 

Essas três dimensões devem estar em constante articulação, nunca se 

sobrepondo uma à outra. Antes, devem se complementar. Mesmo porque, a 

sobreposição de uma dimensão à outra, representa risco de incorrência em 

armadilhas fatais para a efetivação do projeto ético político da profissão. 

Se apenas a teoria é observada, a atuação carece de direcionamento político e 

de domínio das técnicas operacionais, ou seja, se torna vazia e o profissional cai no 

“teoricismo estéril”9. Noutras palavras: 

[...] só o domínio de uma perspectiva teórico-metodológica, descolada 
seja de uma aproximação à realidade, do engajamento político, ou 
ainda de uma base técnico-operativa, ele, sozinho, não é suficiente 
para descobrir e imprimir novos caminhos ao trabalho profissional. 
(IAMAMOTO, 2000, p. 54) 

 

Da mesma forma, o mero engajamento político, sem que se domine a teoria que 

servirá de luz para a leitura da realidade resulta na impossibilidade de decifrar a 

complexidade dos fenômenos e processos sociais. Por conseguinte (Ibidem, p.55),  

[...] o privilégio da eficiência técnica, se considerado isoladamente, é 
insuficiente para propiciar uma atuação profissional crítica e eficaz. Ao 
se descolar dos fundamentos teórico-metodológicos e ético políticos 
poderá derivar em mero tecnicismo.  

Em suma, o desafio é aliar teoria à prática, sem que se deixe a técnica de lado, 

tendo por finalidade “[...] a materialização dos princípios éticos na cotidianidade do 

trabalho, evitando que se transformem em indicativos abstratos, descolados do 

processo social” (Ibidem, p. 77).  

O desenvolvimento de planos de trabalho dos assistentes sociais nessa direção 

exige o conhecimento da estrutura social, da conjuntura histórica e socioeconômica e 

também das instituições onde o assistente social se insere. Essa perspectiva é 

                                                           
8 De acordo com Iamamoto (2000), dominar os fundamentos teóricos-metodológicos da vida social é o 
meio pelo qual o profissional poderá decifrar a realidade, apreender a dinâmica da sociedade burguesa, 
a relação entre trabalho e sociabilidade e entre Estado, política e classes sociais. 
9 Vide Iamamoto (2000). 
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defendida por Iamamoto e Carvalho (2006) e reiterada por Rojas (2009), que afirmam 

a importância do conhecimento da instituição para análise do trabalho profissional e 

para uma atuação propositiva dos assistentes sociais.  

Por isso, se considerou relevante explorar o conhecimento em relação à história, 

dinâmica, estrutura e finalidade do Ministério Público do Estado da Bahia, como 

instituição integrante do sociojurídico bem como, ao perfil da população atendida e 

suas demandas, que são entendidas nesse estudo como expressões da questão 

social, objeto do trabalho do assistente social.  

 

2.2. Aspectos históricos do campo sociojurídico e a relação com o 

Serviço Social 

O campo sociojurídico é um dos mais expressivos e relevantes do mercado de 

trabalho dos assistentes sociais no Brasil (MATOS, 2015). Ele é caracterizado por 

uma articulação com o âmbito da proteção social e com o Poder Judiciário. 

De acordo com CFESS (2014), o termo ‘sociojurídico’ tem uso recente, tendo 

surgido em 2001, a partir da publicação da revista Serviço Social & Sociedade nº 67, 

com artigos que abordavam a inserção profissional no Poder Judiciário e no sistema 

penitenciário. No mesmo ano, no 10º CBAS-RJ o termo também aparece num painel. 

A deliberação do 32º Encontro Nacional CFESS-CRESS, realizado em 2003 em 

Salvador (BA), planejava o Encontro do Serviço Social na área sociojurídica no ano 

seguinte. Em 2004, em Curitiba (PR) ocorre o 1º Seminário Nacional do Serviço Social 

no campo sociojurídico. 

Segundo Almeida e Alencar (2012, p. 62), essa denominação serviu num 

primeiro momento:  

[...] para delimitar um conjunto de instituições nas quais os assistentes 
sociais se inserem e cuja particularidade é determinada pela estreita 
vinculação dos processos de trabalho coletivos às exigências e 
dinâmicas do Poder Judiciário. 

Porém, como as instituições desse campo extrapolam as instituições do 

Judiciário, hoje o termo é utilizado de modo a caracterizar o trabalho do assistente 

social em instituições de diferentes traços. Sobre a área sociojurídica, Iamamoto (apud 

Almeida e Alencar, 2012, p. 64) tece algumas considerações: 

Envolve, mas extrapola o Poder Judiciário, abrangendo as políticas 
públicas formuladas e implementadas pelo Poder Executivo no 
cumprimento das medidas compensatórias e protetoras de caráter 
socioeducativo e de sanções aplicadas pelo Poder Judiciário àqueles 
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que descumprem as normas e as leis em vigor. Abrange desde 
questões relativas ao sistema penitenciário e aos direitos humanos, até 
instituições educacionais e assistenciais do campo da seguridade social 
envolvidas no atendimento aos direitos consubstanciados em medidas 
específicas de proteção à infância e juventude. Estas supõem uma 
articulação de iniciativas governamentais e não governamentais nos 
níveis da União, Estados e municípios que envolvem deveres do poder 
público, da família e da sociedade civil. 

 Pensando no significado sociohistórico da inserção do assistente social na 

esfera jurídica, o CFESS (2014) argumenta que o termo ‘sociojurídico’ retrata a 

ocupação do assistente social nessa esfera após seu novo direcionamento ético 

político da profissão, voltado para uma análise da realidade considerando suas 

profundas contradições sociais.  

As instituições sociojurídicas compõem a esfera pública, devido caber ao Estado, 

segundo a Constituição, a prerrogativa em relação à justiça. A inserção do assistente 

social nesse campo, assim como em qualquer outro, exige qualificação, conhecimento 

e domínio sobre legislações, principalmente pela interferência do parecer social em 

sentenças e outras decisões de autoridades judiciais. Segundo Iamamoto (2000, p. 

63): 

[...] o conhecimento não é só um verniz que se sobrepõe 
superficialmente à prática profissional, podendo ser dispensado; mas 
é um meio pelo qual é possível decifrar a realidade e clarear a 
condução do trabalho a ser realizado.  

 Dessa forma, o conhecimento dos meios e objeto de trabalho, da instituição, do 

público-alvo e das políticas com as quais atua, é condição indispensável para a 

realização do trabalho do assistente social.  

A inserção do assistente social nos processos de trabalho do judiciário se inicia 

desde os primórdios da profissão, ainda na década de 193010, período marcado pelo 

surgimento das protoformas da profissão no Brasil. Essa fase foi marcada pela 

expansão do processo de urbanização e industrialização fomentada pelo governo 

Vargas (CARVALHO, 2002). Diante de condições de vida cada vez mais precarizadas, 

grupos e sindicatos de categorias representativas se mobilizavam para exigir do 

Estado uma resposta frente às mazelas sociais vividas principalmente nas grandes 

capitais e metrópoles. 

                                                           
10 Fase de criação Centro de Estudos e Ação Social pela Igreja Católica, como instituto de formação 
de assistentes sociais sob um viés religioso e das primeiras escolas de Serviço Social do país 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2006). 
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Mediante o esgotamento da eficácia apenas do uso da coerção para controle 

das insatisfações da classe operária devido suas precárias condições de vida, o 

Estado buscou se legitimar junto à sociedade e passou a aliar repressão e políticas 

paternalistas no enfrentamento dos problemas sociais, como forma de manter a ordem 

e atenuar os conflitos (CARVALHO, 2002). Logo, o assistente social foi acionado para 

trabalhar em instituições ligadas ao Estado, entre elas, as instituições jurídicas.  

O primeiro espaço que pode ser considerado sociojurídico foi o Departamento 

de Assistência Social, criado em São Paulo pela lei estadual nº 2497/1935, como 

instituição subordinada à Secretaria de Justiça e Negócios Interiores, tendo por 

atribuições “[...] a estruturação dos Serviços Sociais de Menores, Desvalidos, 

Trabalhadores e Egressos de reformatórios, penitenciárias e hospitais e da consultoria 

Jurídica do Serviço Social” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 174). As atribuições 

do assistente social nesses espaços, revelava uma vinculação da profissão com a 

execução de medidas disciplinares (Ibidem). 

Iamamoto e Carvalho (2006) destacam a inserção do assistente social no Juízo 

de Menores, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, na década de 1930. A 

aprovação do Código de Menores de 1927 alavancou a entrada do assistente social 

nessa área. Desde então, o assistente social permanece como parte integrante do 

corpo de profissionais de unidades de acolhimento socioeducativas para crianças e 

adolescentes, acompanhando as mudanças no Código de Menores em 1979, até a 

conquista de um novo paradigma de proteção social de crianças e adolescentes 

consagrado na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 (FALEIROS, 

2005). 

Na década de 1940 o assistente social já ocupava instituições de Justiça na área 

da Infância e Juventude. Em 1941 foi criado o Serviço de Assistência aos Menores 

(SAM) e em 1964 a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 

responsável pela gestão das Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor (FEBEM) 

que tinha como função realizar “[...] a prevenção e a ação contra o “processo de 

marginalização do menor” e por outro lado a correção dos “marginais” (FALEIROS, 

2005, p. 172).  

O trabalho do assistente social no judiciário foi reconhecido na década de 1950, 

e no sistema penitenciário, na década de 1980. Em São Paulo, em 1949, foi 

implantado o Serviço Social no Juizado de Menores – onde até 1985 foi executado o 

Serviço de Colocação Familiar. Às famílias era concedido um auxílio como forma de 
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manter as crianças longe das ruas e de atos infracionais. Em 1957, também em São 

Paulo, foi criado o Serviço Social de Gabinete. O assistente social era inserido como 

profissional apto para emitir relatórios para subsidiar as decisões judiciais, a partir de 

seu entendimento privilegiado sobre a dinâmica das relações familiares (FÁVERO 

2013). 

No sistema penitenciário a inserção do assistente social se embasa no artigo 6º 

da Lei de Execuções Penais nº 7.210/84 (LEP), que prevê a existência de uma 

Comissão Técnica de Classificação a ser composta por profissionais do Serviço Social 

e Psicologia, que deveriam acompanhar cada detido, elaborar um programa 

personalizado de pena privativa de liberdade para cada preso e, através de pareceres, 

fazer proposições quanto às decisões das autoridades competentes (juiz da Vara de 

Execuções Penais). Os artigos 22 e 23 da LEP atribuem ao serviço de Assistência 

Social o papel de dar suporte ao detido ou internado e suas famílias, participando 

ativamente do seu processo de ressocialização. 

Segundo CFESS (2014), instituições do sistema judiciário absorviam 

historicamente o assistente social como profissional funcional para reprodução de 

suas práticas de controle e fiscalização, sob viés de políticas punitivistas, 

disciplinadoras e moralizantes. Nos primeiros anos de inserção do assistente social 

no âmbito do judiciário, a profissão atravessava um período histórico marcado pela 

influência dos dogmas doutrinários da Igreja Católica para sua formação e atuação, e 

depois, pela adoção dos referenciais positivistas, que impingiram à formação 

profissional um cariz tecnicista e conservador (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006) 

No momento histórico que se inicia na década de 1960, o Brasil passou quase 

duas décadas sob regime ditatorial (CARVALHO, 2002). Tal regime se apropriou de 

instituições sociais e refuncionalizou o Estado para difusão de sua ideologia, 

imposição de interesses do capital internacional e para exercer controle e repressão 

(NETTO, 2005). O próprio sistema judiciário foi sido reformado, de modo a viabilizar a 

nomeação de apoiadores do governo militar (CARVALHO, 2002), tornando-se 

funcional aos interesses autoritários do regime. 

E a categoria profissional, sendo não-homogênea, era composta de profissionais 

com os mais diversos posicionamentos, principalmente a partir da década de 1970, 

quando passam a ser fomentados debates e reflexões teórico-metodológicos no 

âmbito acadêmico (NETTO, 2005). Afinal, a categoria profissional não está isenta das 

contradições que atravessam a totalidade da vida social na sociabilidade capitalista.  
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Somente com a Constituição Federal de 1988 se observa uma reconfiguração 

de algumas instituições, dentre as quais está o Ministério Público, que foi alvo de 

profundas mudanças a partir desse período. A instituição antes diretamente associado 

ao âmbito da justiça, passa a ter um perfil mais próximo de um ideal de promoção de 

direitos. O perfil do assistente social, como profissional formado para atuar no contato 

direto com os usuários (IAMAMOTO, 2006, p. 80) contribuía substantivamente para a 

construção de um novo tipo de intervenção do Ministério Público inaugurado a partir 

da nova Constituição Federal. Na esteira desse período histórico, o CFESS (2014, 

p.13) destaca que: 

No decorrer do processo histórico, o serviço social consolidou-se e 
ampliou sua atuação por meio da inserção profissional nos tribunais, 
nos ministérios públicos, nas instituições de cumprimento de medidas 
socioeducativas, nas defensorias públicas, nas instituições de 
acolhimento institucional, entre outras.  

 

 Na mesma época, em 1990, veio a aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que prevê uma proteção integral que deveria ser garantida através de 

uma articulação intersetorial de diversas políticas e uma ação conjunta entre Estado, 

família e sociedade. Segundo Faleiros (2005, p. 174): 

A implementação do ECA se consolidou por meio da criação de um 
sistema de garantia de direitos que compreende conselhos, 
promotorias, varas da infância, defensorias, delegacias, SOS, e 
núcleos de assistência e atendimento. 

No inciso V do artigo 88 do Estatuto é disposta a “[...] integração operacional de 

órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, 

Assistência Social [...]” (BRASIL, 1990). Isso trouxe profundas mudanças nos papéis 

das instituições sociais, como o Ministério Público, que passam a atuar norteados 

pelos direitos preconizados pelo ECA, balizados sobre o paradigma de proteção 

integral das crianças e adolescentes. Conforme argumenta Almeida (2010, apud 

ALMEIDA e ALENCAR, 2012, p. 160): 

A partir do Estatuto se reconheceu, pela primeira vez na trajetória das 
ações dirigidas à infância, a sua cidadania, particularmente através de 
um conjunto de artigos que afirmam os direitos sociais e individuais 
das crianças e adolescentes “como pessoas em condição particular de 
desenvolvimento”. Como também se avançou de forma inovadora em 
relação ao tratamento das questões relativas à política de 
atendimento, às medidas protetivas, aos atos infracionais e suas 
correspondentes medidas socioeducativas, como também quanto às 
responsabilidades dos pais, do judiciário, do Ministério Público (grifo 
nosso) e do Conselho Tutelar, detalhando um conjunto de medidas e 
procedimentos de forma a não propiciar brechas que possam colocar 
em risco a garantia dos direitos prescritos. 



31 
 

 

  

Apesar desse aparente avanço na concepção de direitos e de cidadania, vale 

lembrar que esse período histórico no Brasil foi atravessado por uma forte ofensiva 

neoliberal11 na década de 1990, que difundiu um discurso de desmonte do Estado e 

ampliação do mercado, materializada no Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE) 

(Behring, 2003). Para Iamamoto (2000, p.120) o PDRE foi apoiado: 

[...] nos princípios da confiança, descentralização de decisões e 
funções, formas flexíveis de gestão, horizontalização das estruturas, 
incentivos à criatividade, orientação para o controle de resultados e 
voltada ao "cidadão cliente".  

 
A proposta neoliberal surgiu como saída para a crise cíclica do capital iniciada 

desde a década de 70, que foi chamada estrategicamente de “crise do Estado”, para 

responsabilizá-lo pelas mazelas e sugerir a necessidade de uma “reforma”. O Estado 

foi criticado por sua falta de eficácia e produtividade diante das novas exigências da 

globalização (DARDOT e LAVAL, 2016), enquanto que o mercado foi apresentado 

como sinônimo de celeridade, eficiência, modernidade e transparência.  

Esse discurso ideológico justifica a privatização, a terceirização, o desmonte de 

políticas sociais, a desregulamentação dos direitos trabalhistas e a transferência da 

responsabilidade social para o mercado e a sociedade civil. Se configura, então, um 

Estado gerencialista de atuação mínima na área social, cujo modelo de gestão se 

inspira na lógica mercantil de produtividade e eficiência em detrimento da qualidade e 

da universalidade (DARDOT e LAVAL, 2016). 

Nos termos de Freitas M. R. L. (2005, p. 28) “Este novo modelo de Estado tem 

como principal estratégia a desregulamentação, reduzindo o papel do Estado na sua 

função de regulador da vida econômica e social, mas não o eliminando”. Para explicar 

esse processo, a autora recorre ao termo gramsciano transformismo, que implicaria 

“a ocorrência da mudança sem perda de legitimação” (Ibidem). Os autores Dardot e 

Laval (2016) e Harvey (2005), corroboram com a ideia de que nesse contexto de 

neoliberalização o Estado não se ausenta, mas se reconfigura, mantendo ativas suas 

funções econômicas para garantia das condições para alcance dos interesses do 

capital.  

Dentre os desafios para a atuação do assistente social, colocados desde a 

década de 1990, Almeida e Alencar (2012, p. 129) destacam: 

                                                           
11 Sobre neoliberalismo ver Harvey (2005). 
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[...] as novas relações estabelecidas entre o Estado e parcela da 
sociedade civil no que diz respeito aos processos de oferta e gestão 
dos serviços sociais, assim como nas tendências à focalização, 
descentralização e privatização das políticas sociais, que impactam 
nos conteúdos ideológicos, nas formas de contratação e nos 
processos e meios de condução da atividade profissional dos 
assistentes sociais. 

 

Nesse sentido, o Estado transfere para a sociedade civil a responsabilidade de 

enfrentamento das expressões da questão social, agravada pelo cenário de 

desemprego estrutural decorrente da reestruturação produtiva12 em curso naquele 

período. Nesse sentido, Behring e Boschetti (2016, p. 156) argumentam que as 

políticas sociais passaram a ser orientadas pela privatização, focalização e 

descentralização, que conformavam o que as autoras chamam de trinômio do ideário 

neoliberal.  

Assim, o horizonte de universalidade e democratização traçado pela 

Constituição Federal de 1988, foi afastado do “novo” Estado em projeção, que nada 

tem de moderno, apenas assume novas formas de dominação e obstrução do acesso 

à direitos. Assim, a ofensiva neoliberal interrompeu o processo de expansão de 

direitos, representando um retrocesso no avanço da cidadania. 

Para analisar o trabalho do assistente social no Ministério Público é central 

entender o lugar que o campo sociojurídico – estreitamente vinculado ao poder 

judiciário – ocupa na engrenagem para a manutenção da sociabilidade capitalista. O 

poder judiciário, participa do processo de reprodução social, conforme Iamamoto e 

Carvalho (2006), nas dimensões material e espiritual. 

Apesar das crescentes desconstruções e transformações, as instituições que 

compõem o sociojurídico e o judiciário ainda são marcadas por uma rígida hierarquia, 

burocracia, pela presença de diversos mecanismos de controle e muitas vezes por 

abuso de poder e arbitrariedade. Isso pode ser entendido herança de um país cuja 

história recente já foi atravessada mais de uma vez por regimes autoritários.  

O judiciário é um braço do Estado para controle e enfrentamento das 

consequências da questão social, sendo atravessado pelas profundas transformações 

em tempos de neoliberalismo. Por deter esse ‘poder’ de punir em nome da lei, o 

judiciário é um espaço onde a ‘onda punitiva’ desencadeada pelo neoliberalismo 

(CFESS, 2014) assume expressões mais profundas. Essa ‘onda punitiva’ é 

                                                           
12 Ver Netto e Braz (2006). 
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representada pelo pressuposto de que “[...] para garantir os direitos de uns, é 

necessário violar direitos de outros” (CFESS, 2014, p. 22). 

Conforme observam os autores Almeida e Alencar (2012, p.165) sobre o 

acionamento dos mecanismos judiciais: 

A dinâmica público-privada que atravessa o relacionamento das 
instituições da sociedade civil com as do Estado consolida uma 
hegemonia em torno de responsabilização dos indivíduos, que se 
constrói em torno da percepção da questão social como um conjunto 
de fenômenos relativos à “exclusão social”, mas que quando falha o 
consenso em torno dela, os mecanismos judiciais são acionados como 
maneira de punição.  

 

Torna-se evidente a dimensão coercitiva de tais mecanismos, aos quais se 

recorrem as instituições, na tentativa de manutenção de uma coesão social. O 

sociojurídico incorpora esses traços do poder judiciário, haja vista que seus processos 

são atrelados entre si e historicamente são campos organicamente vinculados.  

Grande parte do público alvo das instituições do sociojurídico são sujeitos que 

fazem parte das classes subalternizadas, seja na posição de réus, acusados, ou na 

posição de cidadão reivindicante por algum direito violado. Nesse contexto, o campo 

sociojurídico serve de catalisador para concretização dos interesses das classes 

dominantes, ao passo que representa a criminalização dos pobres a partir de uma 

ação controladora e coercitiva (Fávero, 2018). 

A criminalização da pobreza é um dos principais mecanismos de controle da 

questão social no cenário socioeconômico contemporâneo (CFESS, 2014, p. 16). 

Para transpor as barreiras e limites de forma estratégica, criativa e propositiva, o 

assistente social precisa buscar estar em sintonia com as lutas e movimentos dos 

trabalhadores, conhecer a instituição na qual trabalha e não se afastar do processo 

de formação profissional, das leituras e dos espaços de debate. Nesse sentido, 

CFESS (2014, p. 30) defende que:  

Romper com a lógica da judicialização e da criminalização de 
indivíduos requer pautar publicamente o papel dessas instituições, de 
seus/suas trabalhadores/as, das requisições institucionais, das 
condições de trabalho. Construir novas perspectivas para as 
instituições da área ou do campo ‘sociojurídico’ só será possível, se 
o/a assistente social participar de debates e lutas com outros atores, 
dentro e fora dessas instituições.  

De acordo com Fávero (2018), o espraiamento do jurídico em curso na nossa 

sociedade, vem acompanhado do desmonte dos direitos sociais e da efetivação das 

políticas públicas, o que revela um processo de judicialização da questão social. 
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Frente a isso, a agenda do 12º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais já revelava 

uma preocupação em “refletir sobre o investimento no Estado Penal em detrimento do 

Estado Social“ (AGENDA, 12º CBAS, 2007, apud FÁVERO, 2012, p. 124). 

Autoras como Forti (2012) e Fávero (2012), já traziam essa discussão sobre o 

surgimento e avanço desse Estado penal, revelado a partir de um maior investimento 

em uma estrutura autoritária, punitivista e conservadora do que numa rede de trabalho 

interdisciplinar de fortalecimento de vínculos familiares e de proteção social. O 

resultado é a judicialização dos conflitos e a assunção por parte do Estado desse lugar 

de deliberador de todas as esferas da vida do cidadão (ex.: regulamentação de 

guarda). 

Muitas vezes, por atuarem “em nome da justiça”, suas ações arbitrárias de 

instituições integrantes do judiciário tendem a permanecer impunes e naturalizadas, o 

que torna essas instituições supostamente “inatingíveis” (CFESS, 2014). Esse caráter 

coercitivo aflige não somente os usuários dos serviços, mas também os funcionários 

inseridos nessa esfera. Ao assistente social inserido nesses campos, cabe uma 

constante reflexão crítica que direcione suas ações e intervenções no sentido de 

contornar estrategicamente os ditames institucionais buscando enfrentar os ciclos de 

opressão. 

Diante de todas as contradições, é importante compreender, portanto, que 

apesar de estar vinculado à instância da justiça, o sociojurídico não é sinônimo de 

garantia de direitos, haja vista que na sociabilidade capitalista, as instituições tendem 

a ser cooptadas pelas classes dominantes para se tornarem funcionais aos seus 

interesses. 

A atuação do Estado na realidade social é subsidiada por preceitos chamados 

de leis (CFESS, 2014). Para compreender o caráter funcional das leis, cabe retomar 

a afirmação do CFESS (2014) de que o campo dos direitos não é neutro, antes, é 

atravessado por contradições que refletem a luta de classes: a instância jurídica, é ao 

mesmo tempo responsável por manter a ordem por meio da coerção e por “garantir” 

direitos; a igualdade formal esbarra na realidade da desigualdade e da exploração. De 

acordo com Iamamoto e Carvalho (2006), essa incongruência revela o processo 

contraditório de reprodução do capital, que recria tanto as condições para a 

continuidade da organização social, quanto os antagonismos entre as classes. 

Segundo os referidos autores (Idem): 



35 
 

 

Concomitantemente, no mesmo processo, reproduz-se a contradição 
entre a igualdade jurídica de cidadãos livres e a desigualdade 
econômica que envolve a produção cada vez mais social contraposta 
à apropriação privada do trabalho alheio. (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2006, p. 75) 

O campo sociojurídico, como espaço privilegiado na operacionalização dos 

direitos, incorpora essas mesmas contradições e está em constante disputa pelos 

interesses de classes. Por isso, CFESS (2014) afirma que: 

[...] os significados de justiça, de ordem pública, de cidadania e tantos 
outros estão em disputa socialmente e, por isso, atravessam o 
cotidiano político-institucional na Defensoria Pública, no sistema 
penitenciário, nos programas da política pública de segurança, nos 
tribunais, nas polícias, nas entidades de acolhimento institucional, nos 
conselhos profissionais, no Ministério Público, na socioeducação. 
(CFESS, 2014, p. 20) 

A reprodução das contradições se traduz em projetos institucionais que trazem 

requisições conservadoras para o assistente social. Tais requisições são propiciadas 

no âmbito das instituições jurídicas, na medida em que são dotadas de um poder de 

controle e punição, conforme defende Fávero (2018, p 52): 

Espaços propícios ao avanço de requisições conservadoras, devido 
às prerrogativas institucionais que lhes conferem poder de controle e 
de disciplinamento de conflitos individuais e sociais pelo Estado 
burguês, sobretudo numa conjuntura local e mundial em que a 
intolerância e a indiferença aos desejos, necessidades humano-
sociais e direitos do outro (pessoas, profissões, instituições, classes 
sociais) revelam faces extremas, permeadas pela barbárie.  

Requisições arbitrárias muitas vezes são impostas aos profissionais, mesmo que 

estes já tenham se posicionado eticamente, como categoria, contrários a práticas 

autoritárias, conforme Fávero (2018) aborda em sua produção. 

Para fazer frente a tais requerimentos e atribuições que ameaçam os princípios 

éticos da profissão, o assistente social precisa estar articulado coletivamente com as 

entidades representativas da categoria profissional, buscando sempre lançar mão do 

Código de Ética e se instrumentalizar pela compreensão da Lei de Regulamentação 

nº 8662/1993, tendo em vistas resguardar o exercício profissional nesse espaço. 

Apesar da rigidez de sua dinâmica, o poder Judiciário não é imune às 

transformações históricas operadas a partir da ação dos sujeitos coletivos e históricos. 

Por isso, os avanços materializados pela Constituição Federal de 1988, como fruto de 

um movimento popular em prol da democratização, incidiram sobre a dinâmica do 

judiciário, na medida em que transformou instituições que operam em interlocução 

com esse sistema.  
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Também é necessário entender que a esfera do sociojurídico se revela 

elementar para a materialização dos direitos, para a viabilização do acesso do cidadão 

aos bens e serviços sociais e, pode ser espaço privilegiado para o trabalho do 

assistente social, no sentido da defesa da ampliação das vias de participação coletiva 

no âmbito das instituições que compõem esse campo. Dessa forma, os desafios são 

motivações para uma ocupação cada vez mais qualificada desse campo cheio repleto 

de possibilidades. 

 

2.3 Ministério Público 

 

O Ministério Público hoje é uma instituição regida pelo princípio da 

independência funcional, que lhe confere autonomia administrativa, cuja data e local 

de surgimento na história humana ainda é incerta. A teoria mais aceita afirma que o 

mesmo surgiu na França em 1302 no reinado de Felipe IV, passando a ter caráter 

institucional durante o governo de Napoleão Bonaparte. 

Aqui no Brasil, o surgimento da instituição se confunde com a história do próprio 

país. Em 1549, sob as ordens de rei Felipe III, surge o Tribunal de Relação do Brasil, 

em Salvador, na Bahia. Apesar de há muito tempo já existirem Procuradores e 

Promotores de Justiça, a estrutura e atribuições do Ministério Público no âmbito 

federal só são mencionados pela primeira vez no contexto político da República Velha, 

a partir do Decreto nº 848 de 1890, após a proclamação da República13. 

Contudo, somente na Constituição Federal de 1934 o Ministério Público foi 

referenciado de forma expressa. Assim, foi prevista uma lei sobre a organização do 

Ministério Público da União, numa época marcada pela Era Vargas em plena 

efervescência, com suas faces paternalistas (FREITAS M. R. L., 2005). No ano 

seguinte, em 1935, a Constituição Estadual da Bahia dedicou o capítulo 2 a definir o 

funcionamento do Ministério Público, ao qual foi atribuída a função de “[...] zelar pela 

execução da lei, representar a Fazenda Estadual em Juízo e defender os interesses 

gerais sob a guarda do Estado” (BAHIA, 1935). 

Somente com a Constituição Federal de 1988, no período de redemocratização 

pós ditadura militar, o Ministério Público é redimensionado, ganha autonomia e tem 

suas atribuições ampliadas, deixando de ser um órgão apenas de acusação para ser 

                                                           
13 Informações disponíveis em: https://memorial.mpba.mp.br/ Acesso em: 01 jun. 2006. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://memorial.mpba.mp.br/
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um órgão dedicado também aos interesses sociais, individuais indisponíveis (ex.: vida, 

liberdade, educação e saúde), difusos e coletivos.  

A partir daí a instituição passou a ser evidenciada em nossa sociedade como 

“Guardião” da cidadania plena, sendo definido no art. 127 do referido diploma como 

“[...] instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis” (BRASIL, 1988). O cumprimento desse papel só é possível 

mediante a autonomia institucional, que lhe confere independência dos 3 poderes do 

Estado (Judiciário, Legislativo e Executivo), o que torna o Ministério Público uma 

instituição de natureza particular. 

O Ministério Público se tornou então, uma instituição elementar na fiscalização 

do cumprimento das leis, das políticas e da observação dos direitos difusos e 

coletivos. A instituição representa ainda um compromisso da nova Constituição com 

a defesa do regime democrático, num período em que o país acabara de sair de duas 

décadas de regime ditatorial. Somente neste contexto, o Ministério Público passa a 

ser uma das principais instituições empregadoras do assistente social (CFESS, 2014), 

que se insere nesse espaço como um profissional estratégico para consolidação 

desse novo perfil institucional.  

É importante, ainda, situar a referida instituição no âmbito do Estado, onde o 

assistente social se insere historicamente (MATOS, 2015) e é importante agente no 

processo de institucionalização da profissão em seus primórdios (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2006; RAICHELLIS, 2009)14. A partir das ações desenvolvidas pelo 

Estado, as relações entre os sujeitos políticos assumem diversas expressões 

institucionais (ALMEIDA e ALENCAR, 2012). 

O trabalho do assistente social, no âmbito do Estado, assume formas muito 

específicas e distintas daquelas que caracterizam sua inserção numa empresa 

privada, pelo fato de não haver produção direta de valor, prevalecendo no Estado  

razão sociopolítica (ALMEIDA E ALENCAR, 2012), voltada para fins públicos e 

coletivos (IAMAMOTO, 2000). Por isso, as amarras entre Estado e interesses do 

capital muitas vezes não aparecem de forma nítida. Porém, o Estado possui “[...] um 

nítido caráter de classe” (Ibidem, p. 103).  

                                                           
14 Sobre o processo de surgimento e institucionalização da profissão ver Iamamoto & Carvalho 

(2006). 
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De acordo com Almeida e Alencar (2012, p. 146) os processos de trabalho nas 

instituições estatais: 

[...] são organizados a partir da função política, ideológica e econômica 
do Estado em relação aos processos de distribuição do valor 
materializado na forma de serviços sociais como expressão dos 
direitos sociais”. 

 

Dessa forma, as condições de trabalho dependem das ações estatais em 

determinado contexto sociohistórico para o enfrentamento das expressões da questão 

social por meio da formulação de políticas públicas. 

Logo, a inserção do assistente social na esfera do Estado é necessária e deve 

ser estratégica no sentido de questionar essa imposição e buscar “[...] construir uma 

cultura pública democrática, em que a sociedade tenha um papel questionador, 

propositivo, por meio do qual se possa partilhar poder e dividir responsabilidades” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 78). 

Ao pressupor que o Serviço Social e o trabalho do assistente social são 

socialmente determinados, entende-se que as transformações ocorridas na esfera da 

economia e no mundo do trabalho interferem tanto na vida dos sujeitos que constroem 

a profissão, quanto daqueles que são, pelos assistentes sociais, assistidos. Tais 

transformações afetam diretamente o trabalho dos assistentes sociais, tornando as 

condições em que se realiza, ainda mais, adversas, mesmo no âmbito das instituições 

estatais, como é o caso do Ministério Público. Todos os movimentos engendrados no 

âmbito da sociedade civil, as transformações políticas, econômicas e sociais incidem 

sobre os processos de trabalho nos quais o assistente social se insere e se expressam 

em forma de desafios para a materialização do projeto ético-político profissional.  

No atual cenário do neoliberalismo têm surgido novos desafios para o assistente 

social nas instituições nas quais se insere: a redução do quadro de funcionários, a 

diversificação e precarização das formas de contratação e a escassez de recursos e 

investimentos em qualificação, em recursos humanos e materiais (MATOS, 2015). 

Dessa forma, de acordo com Iamamoto (2000, p. 79): 

O desafio é transformar espaços de trabalho, especialmente estatais, 
em espaços de fato públicos, alargando as possibilidades de 
apropriação da coisa pública por parte da coletividade, o que se choca 
com a tendência de privatização do Estado persistente na história 
política brasileira. 

 

Acresce-se a isso a priorização da “lógica contábil” em detrimento da “lógica dos 

direitos” (IAMAMOTO, 2000), incorporada até mesmo nas instituições públicas, 
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resultando em escassez de recursos humanos e materiais para a efetivação da ação 

profissional. Ou seja, ainda que os direitos estejam garantidos constitucionalmente, o 

que prevalece na realidade são as prioridades orçamentárias e a otimização de 

recursos. Conforme já argumenta Dardot e Laval (2016), o entendimento contábil que 

passa a reger a gestão pública se traduz também na avaliação quantitativa do 

desempenho: 

[...] e tem consequências consideráveis sobre a maneira como são 
considerados os “clientes” desses serviços regidos pelos novos 
princípios gerenciais, assim como sobre a forma como os agentes 
vivenciam a tensão entre essas lógicas contábeis e o significado que 
dão à profissão. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 313) 

 

É justamente nesse contexto que o projeto ético-político se evidencia “[...] como 

uma âncora, vinculando o trabalho profissional a um projeto societário comprometido 

com valores radicalmente democráticos e com os interesses da classe trabalhadora” 

(LEWGOY, 2013. p. 68). 

Nesse contexto, o Ministério Público assume um papel central para a 

manutenção da ordem e da sustentabilidade para a reprodução das relações sociais, 

tornando notório o fato observado por Lewgoy (2013, p. 67): 

Os serviços prestados nas diferentes organizações acompanham e 
expressam as complexas transformações no padrão de acumulação 
do capital e nas novas formas de produção e de gestão da força de 
trabalho, relacionadas ao âmbito de produção e reprodução da vida 
social, lócus do trabalho do Serviço Social. 

A ação da instituição favorece as condições para a reprodução material da classe 

trabalhadora, na medida que viabiliza a garantia de direitos que vão incidir em suas 

condições de vida e trabalho. No que diz respeito à reprodução espiritual15, o 

Ministério Público assume a função de conciliador de interesses e mediador de 

conflitos, por meio de intervenção voltada ao ajuste dos indivíduos às normas legais, 

reproduzidas pelo discurso ideológico dominante de defesa da ordem jurídica. 

Segundo CFESS (2014, p. 53), “Nesse contexto, a manutenção da ordem jurídica é a 

manutenção da ordem social vigente”. 

Portanto, as políticas que mediam o trabalho do assistente social na instituição 

carregam um caráter contraditório: por um lado, são expressão de direitos 

conquistados pela classe trabalhadora, por outro, sua formulação e alcance traduzem 

                                                           
15 Os conceitos de reprodução espiritual e material são trabalhados por Iamamoto e Carvalho (2006). 
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interesses da classe dominante, transformando-as em mecanismos de legitimação e 

consolidação hegemônica (SIQUEIRA, 2014). 

Mas, apesar dos dilemas, o MP ainda é um espaço privilegiado para o assistente 

social, sendo uma das instituições do sociojurídico em que o vínculo estatutário, regido 

pelo Regime Jurídico Único, ainda se sobressai e que oferece os segundos maiores 

salários de assistentes sociais, segundo pesquisa feita pelo CFESS (2014). Ademais, 

apesar de todos os desafios, o fato de ser uma instituição integrante do Estado lhe 

amplia o potencial de se tornar espaço de garantia de direitos. Afinal, conforme 

argumenta Raichellis (2009, p. 11), “[...] apesar de todos os desmontes e desmanches 

que têm atingido a esfera estatal, o Estado permanece sendo a forma mais efetiva de 

operar a universalização dos direitos”. 

Tais processos contraditórios de expansão e retração dos direitos devem ser 

conhecidos, para que se compreenda a gênese dos desafios contemporâneos que 

afetam as condições de trabalho do assistente social, bem como, as possibilidades de 

materialização do projeto de trabalho profissional. 

 

2.3.1 A inserção do trabalho do assistente social no Ministério Público 

 

Identificar as determinações que estruturam o trabalho profissional na sociedade 

capitalista é elementar para pensar a ação profissional. Diante dos desafios 

contemporâneos para a consolidação do projeto ético político, torna-se imperativo ao 

profissional conhecer as tendências e processos contemporâneos que atravessam 

seu trabalho, para se apropriar das possibilidades presentes na realidade e 

transformá-las em alternativas profissionais, conforme afirma Iamamoto (2000). Ao 

considerar a dimensão objetiva da realidade se torna elementar que o profissional 

adote um posicionamento crítico sobre o exercício profissional e sobre as 

determinações institucionais, bem como, sobre as possibilidades de se criar meios de 

alargar as fronteiras institucionais que limitam sua atuação. 

 A inserção do assistente social no Ministério Público tem como marco a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que traz consigo um leque de 

transformações no campo dos direitos e reordena o papel da instituição na sociedade. 

A partir do momento em que o cidadão se torna um dos parâmetros indicadores da 

necessidade de sua intervenção (no sentido fiscalizatório do cumprimento das leis e 

política), o novo perfil do MP exigia uma nova estrutura funcional. Nessa nova 
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estrutura, o assistente social se encaixaria estrategicamente como profissional 

articulador entre a população e a instituição. 

O processo de construção e consolidação do projeto ético político da profissão 

se inicia justamente no tenso período histórico em que o MP passa por transformações 

em sua estrutura. Logo, a abertura desse novo campo de atuação, numa estrutura 

historicamente marcada pela violação de direitos, surge para a categoria profissional 

como um profícuo espaço para a materialização do projeto ético político do assistente 

social, agora comprometido com os interesses da classe trabalhadora. 

A construção desse projeto, que encontra uma das suas motivações no 

movimento de redemocratização do país, veio sintonizado com o novo momento 

político em emergência, que vislumbrava um novo horizonte de direitos e democracia. 

Dessa forma, a aproximação do Serviço Social com a teoria social crítica, alinha o 

projeto ético político com a defesa dos direitos humanos e sociais, explicitando 

compromisso político com a classe trabalhadora, com a construção de uma nova 

sociabilidade, com a qualidade dos serviços prestados, com a liberdade, justiça social 

e democracia. 

Mas a inserção efetiva de assistentes sociais no MP se dá a partir dos anos 

2000, como resultado dessa maturação das novas atribuições da instituição. A partir 

de 2006, os assistentes sociais do MP têm realizado encontros bianuais para 

promover um espaço de debate e reflexão sobre o trabalho profissional nesse campo 

(CFESS, 2014). 

A missão e visão institucionais são, até certo ponto, consideravelmente 

alinhados com a defesa dos direitos, democracia e cidadania. Os princípios que são 

expostos e sistematizados no Código de Ética de 199316, que é um dos pilares do 

nosso projeto ético político, confirmam o compromisso da profissão com a liberdade, 

a democracia, cidadania, e com o combate de qualquer tipo de dominação.  

Porém, a concepção de ética e liberdade adotadas pela profissão, se distingue 

do que é concebido e difundido pela sociedade burguesa, que se fundamenta no 

consumo e no individualismo. A ética assumida pelo assistente social a partir da 

Renovação da profissão, e expressa no Código de Ética, é orientada pela práxis, 

                                                           
16 Definido por Barroco (2009, p. 14) como “[...] conjunto de valores e princípios, normas morais, 

direitos, deveres e sanções, orientador do comportamento individual dos profissionais, dirigido à 

regulamentação de suas relações éticas com a instituição do trabalho, com outros profissionais, com 

os usuários e com as entidades da categoria profissional.” 
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entendida, portanto, como uma ação dirigida por princípios e valores, 

teleologicamente orientada para fins de transformação social, de valores, ideias e 

comportamentos (BARROCO, 2009). Nos termos da autora, 

[...] a ética dirige-se à transformação dos homens entre si, de seus 
valores, exigindo posicionamentos, escolhas, motivações que 
envolvem e mobilizam a consciência, as formas de sociabilidade, a 
capacidade teleológica dos indivíduos, objetivando a liberdade, a 
universalidade e a emancipação do gênero humano. (Ibidem, p.. 6) 

São muitos os dilemas éticos que se impõem ao trabalho profissional nesse 

âmbito. O CFESS (2014, p. 22), confirma a incompatibilidade entre a concepção de 

liberdade para a profissão e para o liberalismo: 

A liberdade a que o Código de Ética se refere não é aquela afirmada 
pelo liberalismo, pautada no individualismo, mas a que afirma a 
emancipação dos indivíduos sociais. Em outras palavras: a liberdade 
só pode existir em sua plenitude quando, socialmente, todos os 
indivíduos forem livres. 
 

A partir disso, se desdobram outras contradições, como entre a perspectiva de 

universalidade de direitos e a lógica punitivista e coercitiva própria das instituições do 

judiciário. 

A perspectiva da universalidade dos direitos é, portanto, incompatível 
com a busca de culpados/as, de criminosos/as, de indivíduos com 
condutas moralmente reprováveis, e que, por isso, são menos 
credores de direitos; ou pior, objeto de violações de seus direitos. 
(CFESS, 2014, p. 22) 

 

Hoje, algumas das principais atribuições do assistente social no MP apontadas 

na cartilha elaborada pelo CFESS em 2014 são: avaliações sociais, perícia técnica 

em serviço social; orientação a indivíduos e famílias, vistorias a entidades públicas e 

privadas; avaliação de políticas públicas; elaboração de pesquisas;  organização de 

sistema de informação sobre a rede socioassistencial; acompanhamento de 

instituições de abrigamento de idosos/as e de ações coletivas de interdição dos/as 

mesmos/as; gestão de pessoas; elaboração de pareceres e estudos sociais; 

assessoria aos órgãos de execução do MP, com planejamento, coordenação, 

implementação e avaliação de plano, programas, projetos relativos a atividades 

sociais; supervisão de estágio em serviço social; formação continuada da equipe de 

serviço social, dentre outras (CFESS, 2014). 
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O Ministério Público tem papel fundamental na manutenção da ordem, pauta sua 

atuação numa linha conciliatória.  Assim, busca resolver conflitos extrajudicialmente, 

sem a necessidade de judicialização. Justifica-se a intervenção do MP como uma via 

de desafogamento do sistema judiciário, para garantir que as demandas continuem 

sob controle.  

Essa via mediadora de intervenção, coloca o MP numa função de deliberador 

por meio de consensos entre partes divergentes. Por um lado, isso pode representar 

a agilidade de deliberações sobre situações de conflitos e violação de direitos. Por 

outro, pode favorecer segmentos dominantes, ao passo que geralmente dispõem de 

mais recursos de influência nesses espaços jurídicos, estabelecendo redes políticas 

articuladas em prol de seus interesses. Daí o risco de o assistente social inserido 

nessa instituição incorporar esse papel de “mediador” e adotar uma atuação a-crítica 

e reducionista, que priorize apenas a atenuação de conflitos, descaracterizando a 

particularidade da profissão, o que representaria um retrocesso aos traços de atuação 

conforme as protoformas da profissão. 

O MP é um espaço de contradições e como tal, tem potencial de se tornar uma 

profícua arena democrática de luta por direitos, apesar de todas as contradições. E 

essa construção pode ser ainda mais fortalecida a partir da inserção de profissionais 

críticos e qualificados, para tensionar a correlação de forças e a disputa de interesses 

nesses espaços, de modo a tornar as decisões favoráveis aos interesses coletivos 

dos usuários dos serviços. Assim, apesar da rígida hierarquia e das demais 

particularidades desafiadoras, o Ministério Público tem se mostrado uma instituição 

que, dentro dos limites da sociabilidade burguesa, é comprometida com a qualidade 

dos serviços prestados e com o atendimento das demandas dos indivíduos, mesmo 

que sem compromisso com a construção de uma consciência crítica coletiva. 

É possível, portanto, que o assistente social se aproprie das condições 

favoráveis para transformá-las em alternativas que tenham como horizonte a 

consolidação do projeto ético-político da profissão, e não caia na armadilha de se 

resignar com tais condições e se conformar ao projeto institucional. Se manter em 

constante reflexão crítica é um desafio diário para o assistente social, para que não 

venha a esquecer que o projeto profissional, em si, ultrapassa a proposta institucional 

do Ministério Público, sendo a prioridade consolidar, de acordo com Ramos (2006, p. 

176): 
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[...] um projeto profissional vinculado à construção de um projeto 
de emancipação humana, na perspectiva de que a política e a 
economia formem uma unidade, na totalidade da vida social, e 
que o horizonte não seja o da conquista da democracia formal, 
da cidadania e dos direitos por si mesmos, descolados da 
perspectiva da transformação social.  

 

Assim, pode-se evitar o risco de cair no engodo de resolver situações de forma 

imediatista, usando a força da lei, violando os direitos de um para manter de outros, 

intervir em problemas sociais complexos pela via da punição ou assumir um lugar de 

neutralidade que na verdade não existe. Daí a importância de o profissional construir 

uma auto-percepção que lhe permita se identificar como classe trabalhadora, ainda 

que ocupe um lugar numa instituição dotada de poder coercitivo contra essa mesma 

classe. Esse é um dos maiores desafios. 
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3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MPBA) 

Neste capítulo será feita uma caracterização do Ministério Público do Estado da 

Bahia, sua estrutura funcional e condições de trabalho, a partir de sua história e 

legislações. Posteriormente, o Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável será 

caracterizado a partir da sistematização de informações sobre sua localização, 

dinâmica, programas, projetos e ações realizados no âmbito do MPBA e da atuação 

do Serviço Social na instituição. 

 

3.1 Caracterização da instituição MPBA 

O Ministério Público da União é subdivido em: Federal; Ministério Público do 

Trabalho; Ministério Público Militar; Ministério Público do Distrito Federal e dos 

Territórios; e os Ministérios Públicos dos Estados, dentre os quais está o Ministério 

Público do Estado da Bahia – MPBA. Enquanto o MPU é regido pela Lei 

Complementar nº 75/1993, os MPE são regidos pela Lei nº 8.625/1993.  

O Ministério Público do Estado da Bahia é uma entidade dotada de autonomia 

funcional e administrativa dedicada aos interesses sociais, individuais indisponíveis 

(ex.: vida, liberdade, educação e saúde), difusos e coletivos, responsável por fiscalizar 

o cumprimento da lei, defender a ordem jurídica e o regime democrático. Apesar de 

desenvolver funções essenciais à justiça, o Ministério Público não é integrante do 

sistema judiciário, nem dos outros dois poderes, antes representa um órgão de ação 

complementar, cuja atuação é abrangente e não se restringe apenas a aspectos 

característicos do sistema judiciário. 

O MPBA, é regido pela lei estadual complementar nº 11/1996, que delibera sobre 

sua estrutura, autonomia, orçamento, atribuições e estatuto. Independente e 

autônomo, o MPBA tem orçamento, carreira e administração próprios. Considerado o 

fiscal das leis, o órgão atua como defensor do povo, sendo seu papel defender o 

patrimônio nacional, o patrimônio público e social. O que inclui: o patrimônio cultural, 

o meio ambiente, os direitos e interesses da coletividade, especialmente aqueles que 

estão em situação de vulnerabilidade e/ou não possuem representantes legais, como: 

comunidades indígenas, a família, a criança, o adolescente e o idoso. 

O Ministério Público do Estado da Bahia é uma instância do Ministério Público 

Federal, cuja sede se localiza no Centro Administrativo da Bahia e é representado 

oficialmente pelos seus membros, que são os Promotores de Justiça (atuantes nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_da_Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_do_Distrito_Federal_e_dos_Territ%C3%B3rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_do_Distrito_Federal_e_dos_Territ%C3%B3rios
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áreas civil e penal, junto aos Juízes de Direito, propondo ações, denunciando 

suspeitos e instaurando inquéritos de apuração) e Procuradores de Justiça (atuantes 

nas áreas cível e criminal), que atuam juntamente com outros profissionais, buscando 

dar respostas às demandas emergentes. 

A entidade é organizada em Áreas de atuação, que se subdividem em Centros 

de Apoio Operacional, sendo estes representados por Núcleos e Grupos de Atuação 

Especial. Dentre as principais áreas podemos destacar: Criminal, Direitos Humanos, 

Criança e Adolescente, e Cível, Fundações e Eleitoral, sendo esta última representada 

pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e 

Eleitorais - Caocife. Nos atendo a esta última área de atuação citada, que é a de maior 

relevância no presente trabalho, vale dizer que a mesma se desdobra em 9 eixos, 

sendo os de maior relevância: Família, Civil, Eleitoral e Paternidade. Este último 

atualmente é representado pelo Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável – 

NUPAR, local onde se deu a experiência sistematizada.  

O MPBA conta com uma ouvidoria, organizada a fim de ser um meio de 

comunicação entre a população e a instituição, bem como, um canal de 

democratização da gestão. A Ouvidoria pode ser acionada em caso de violação de 

direitos, tanto no âmbito da própria instituição, como em outros órgãos, para que o 

cidadão registre suas insatisfações, denúncias, críticas, sugestões e também para 

registrar elogios ao atendimento. Depois de registradas, essas demandas são 

encaminhadas para o setor responsável por analisar e solucionar o problema. 

Para os funcionários do MPBA são disponibilizadas palestras, cursos, eventos e 

treinamentos visando a qualificação e reciclagem, promovidas Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público (CEAF). Aos membros do MPBA são 

garantidos direitos à vitaliciedade, ou seja, só perdem o cargo por sentença judicial 

sem direito a recurso, e inamovibilidade, que garante direito de escolha em caso de 

transferência. A via de contratação tanto para os membros do MPBA quanto para os 

demais profissionais (administradores, assistentes sociais, etc.) é via concurso público 

ou cargo comissionado, enquanto que para os estagiários nível médio são abertos 

periodicamente processos seletivos amplos e para estagiários nível superior a 

contratação é feita através de processos seletivos realizados de acordo com a 

demanda de cada setor. No concernente à ocupação do cargo de coordenador de 

centros, núcleos ou grupos, este só pode ser ocupado por um Promotor de Justiça 

indicado pelo Procurador Geral de Justiça. 
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A instituição cuja visão é: “Ser reconhecida como uma instituição de excelência, 

indutora de respeito aos direitos fundamentais e interesses sociais” (BAHIA, 2020, p. 

11) vem buscando fazer jus a esse compromisso e desempenhando uma função 

essencial na sociedade, para ser reconhecida como uma entidade representativa dos 

interesses cidadãos, comprometida com a justiça e com a democracia. Dessa forma, 

apesar das contradições, dos avanços e retrocessos, há uma busca, mesmo que 

dentro dos limites da sociedade burguesa, por construir uma imagem social da 

instituição que condiga com aquilo que a mesma adotou como missão: “Defender a 

sociedade e o regime democrático para garantia da cidadania plena” (Ibidem, p. 9). 

 

3.2 Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável (NUPAR) 

 

O NUPAR se localiza na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré. O bairro 

conta com uma boa infraestrutura, sendo passagem para vários bairros de Salvador, 

como o Comércio, Barbalho e Barroquinha. A região conta também com um comércio 

ativo e com uma grande diversidade de linhas de transporte coletivo, além de ser 

próximo à uma estação de metrô, o que viabiliza a acessibilidade por parte de usuários 

vindos de diversos bairros de Salvador.  

O NUPAR foi criado pelo Ato nº 008/2008, a partir do crescimento da demanda 

referente a reconhecimento de paternidade. Tal demanda que justifica a existência do 

Núcleo já revela uma necessidade que é proveniente principalmente dos discursos 

sociais acerca dos papéis familiares, que naturalizam e banalizam o abandono 

paterno e tendem a responsabilizar e culpabilizar a mulher pela concepção e criação 

dos filhos.  

O Núcleo além de ser regulamentado pelo seu Ato de criação, conta ainda com 

outras fontes legais que fundamentam sua atuação. Além de se alinhar à definição 

expressa no artigo 127 da Constituição Federal que dispõe sobre a estrutura e função 

do MP, a atuação do NUPAR também é norteada pela Lei Complementar nº 011/96, 

que institui a Lei Orgânica do Ministério Público; pelo Direito de Família constante no 

Código Civil; pelos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela 

Lei nº 8560/1992, que regulamenta a investigação de paternidade de filhos havidos 

fora do casamento. Esta lei prevê, em seu artigo 2º, § 4°, que 
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Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a 
notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz 
remeterá os autos ao representante do Ministério Público para 
que intente, havendo elementos suficientes, a ação de 
investigação de paternidade (BRASIL, 1992).  

 

O NUPAR conta com o recurso advindo do orçamento próprio do MPBA que é 

gerido por um Órgão do próprio Ministério específico que delibera para cada setor da 

entidade o montante de recursos equivalentes às atividades realizadas. O Núcleo 

conta com a atuação de uma equipe de apoio técnico formada por assistentes sociais, 

psicóloga, servidores atuantes como assistentes administrativos, estagiários nível 

médio, estagiárias de Serviço Social e de Direito. O setor de psicologia foi 

recentemente implementado, no ano de 2019.  

O Núcleo é centralizado num só prédio, onde conta com salas de Promotores, 

sala da Coordenação, salas para o Serviço Social, sala de espera, sanitários internos 

e externos, sala de psicologia, portaria, sala de reuniões, refeitório para funcionários 

e estacionamento.  

O espaço conta com uma estrutura física adequada e com os recursos materiais 

necessários para o desempenho do trabalho das assistentes sociais: computadores, 

armários para arquivamento, impressoras, recursos de papelaria em geral, mesas, 

cadeiras, iluminação, ventilação, computadores, telefones, impressoras, armários de 

arquivamento, etc. Porém, por não existir uma estrutura que garanta o isolamento 

acústico, o assistente social se vê diante de um dilema ético ao tentar realizar os 

atendimentos resguardando o sigilo sobre as situações relatadas pelos usuários num 

contexto institucional em que há muita circulação de servidores, usuários e 

estagiários. Portanto, exceto no que se refere a este último aspecto, as condições de 

trabalho para o Serviço Social observam o que é expresso na Resolução nº 493/2006 

do CFESS, posto também como requisito para a realização de estágio, conforme a 

Resolução nº 533/2008 do CFESS.  

O Núcleo tem por finalidade oferecer subsídios aos Promotores de Justiça 

atuantes na área cível na execução de atividades referentes à Paternidade e se incube 

de promover; 1° Registro de Nascimento; reconhecimento de paternidade 

espontâneo; reconhecimento de paternidade socioafetiva; reconhecimento de 
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paternidade em presídio; Investigação de paternidade17; investigação de paternidade 

post mortem; homologatória de estado de filiação post mortem; homologatória de 

estado de filiação a partir de anulatória de paternidade; emissão de ofício para 2ª via 

de documentos gratuitos. 

Tais serviços representam respostas estatais às expressões da questão social, 

fragmentadas em ações por meio de políticas que são pulverizadas em forma de 

programas e projetos que organizam as ações que buscam dar conta de determinado 

recorte da desigualdade social. No Núcleo, o projeto em execução é o “Paternidade 

Responsável”, criado em 199918, que se fundamenta em promover a um maior número 

de crianças e adolescentes o direito de conhecer sua origem genética, de ter 

declarado em seu registro de nascimento o nome do pai e avós paternos, garantindo 

o direito à filiação19, à personalidade, à dignidade e à convivência familiar, conforme 

ementa do projeto. Porém, apesar de ser o principal público alvo das ações, o Núcleo 

não atende somente demandas de crianças e adolescentes. Reconhecimentos 

espontâneos – que indica a dispensabilidade de investigação genética/exame de DNA 

– também são realizados com maiores de idade. 

O Projeto é executado de forma contínua e sistemática, através de materiais de 

divulgação (cartilhas, pôsteres, vídeos), de ações nas comunidades, dentre outros. O 

Projeto assume por objetivo promover uma sensibilização dos pais, para que, além de 

reconhecer formalmente, assumam o papel no cuidado, na atenção, na educação e 

no acompanhamento do desenvolvimento psicoemocional do(a) filho(a), visando 

assegurar a proteção garantida pelo ECA, no caso de crianças e adolescentes.  

Entre 2005 e 2012, foram realizados 46.385 (quarenta e seis mil trezentos e 

oitenta e cinco) reconhecimentos de paternidade, segundo a Ficha Técnica do Projeto 

                                                           
17 Trata-se de um processo judicial destinado a comprovar a paternidade biológica, tendo como 
objetivo que o juiz declare que determinada pessoa é pai de outra, e determine ao Cartório que 
coloque no registro do filho o nome do pai. Para isso é necessário provar a paternidade, sendo que a 
prova mais importante é o exame de DNA. Outras provas também podem ser utilizadas, como a 
testemunhal, bilhetes, fotografias, comprovantes de endereço conjunto e quaisquer outros 
documentos que provem que havia um relacionamento amoroso entre os pais da criança na época 
em que a mãe engravidou. (CARTILHA EDUCATIVA). Disponível em: 
file:///D:/Downloads/cartilha_paternidade_responsavel.pdf Acesso em: 01 jun. 2021. 
18 Apesar de suas ações serem operacionalizadas desde o final da década de 90, o Projeto só ganha 
a estrutura que tem hoje a partir da criação do NUPAR, em 2008. 
19 O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo 
de Justiça. (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) 

file:///D:/Downloads/cartilha_paternidade_responsavel.pdf
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Paternidade Responsável. Só no período entre 2008 e 2012, pós criação do NUPAR, 

foram 29.747 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e sete) atendimentos20. 

O NUPAR também atua junto ao Programa Ministério Público Comunidade 

(nomeado anteriormente de Projeto “O Ministério Público vai às Ruas”, criado pelo ato 

normativo nº 106/1997), que conta com uma Unidade Móvel (equipada com quatro 

gabinetes) que fora conquistada em 2017. O Programa consiste numa série de ações 

itinerantes desenvolvidas de forma articulada com diversas áreas de atuação do 

MPBA, tendo por objetivo promover a aproximação entre o MPBA com a população 

de bairros periféricos da capital e com os municípios do interior do estado, divulgar os 

serviços que o MPBA oferece, entender e atender aos interesses sociais e individuais 

indisponíveis21.  

O Programa é concretizado por um trabalho coletivo entre assistentes sociais, 

psicólogos, promotores de justiça e demais servidores, que se deslocam até o local 

estabelecido para promover uma democratização da informação sobre o papel do 

MPBA na sociedade, prestar orientação jurídica, realizar palestras e reuniões e 

escutar as demandas da comunidade. Para a efetivação desse trabalho, o MPBA se 

articula com lideranças comunitárias, com secretarias municipais, CRAS, CREAS, 

Polícias Civil e Militar, associações, etc. Assim, aproxima-se das demandas da base, 

fiscaliza o funcionamento das instituições públicas presentes na comunidade e 

democratiza a informação para que os cidadãos tomem conhecimento dos serviços 

disponíveis e dos seus direitos. 

A Unidade Móvel do Programa MP Comunidade, além realizar as ações 

previstas em vários bairros de Salvador, também, desenvolve as mesmas atividades 

informativas em outros municípios. Assim, uma parte da equipe do NUPAR se desloca 

para promover, juntamente com as Promotorias das respectivas comarcas, ações que 

envolvem, também, orientações e reflexões acerca do direito de filiação. A depender 

das possibilidades, os supostos pais são notificados e são agendadas audiências para 

andamento do procedimento de reconhecimento espontâneo ou investigação de 

paternidade. 

                                                           
20 Disponível em: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-
paternidade-responsavel.pdf Acesso em: 01 jun. 2021. 
21 Mais informações sobre o Programa disponíveis em: 

file:///D:/Downloads/ficha_tecnica_mp_comunidade.pdf Acesso em: 01 jun. 2021. 

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-paternidade-responsavel.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-paternidade-responsavel.pdf
file:///D:/Downloads/ficha_tecnica_mp_comunidade.pdf
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Viabiliza a ação do NUPAR a parceria firmada com o Grupo de Apoio à Criança 

com Câncer (GACC) através de um Termo de Cooperação Técnica, que possibilita a 

realização de exames de DNA numa entidade de credibilidade a um custo mais 

acessível para os usuários, além de conceder uma cota de gratuidade, o que amplia 

o acesso e dinamiza as atividades de agendamento para coleta do material genético, 

resultando na agilidade dos procedimentos e no desafogamento das Varas de Família.  

Para a renovação anual dessa cota de gratuidade, o Núcleo tem compromisso 

de prestar contas periodicamente do uso do benefício. Essa parceria é financiada pela 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, enquanto que o 

MPBA entra como intermediador do benefício e o GACC atua como executor. 

Para além dos atendimentos espontâneos no Núcleo, há uma parceria com as 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação do Estado da Bahia desde 2008, 

através das quais se tem acesso à lista de alunos matriculados em ambas as redes 

públicas, que não possuem a paternidade declarada em seus registros de nascimento. 

Da mesma forma, os Cartórios de Registro Civil e maternidades da Cidade de 

Salvador e Madre de Deus encaminham os casos de registros realizados sem a 

paternidade declarada.  

 

3.3 Serviço Social e MPBA22 

 

Segundo relatos da assistente social do NUPAR registrados no diário de campo 

durante essa vivência de estágio, o surgimento do Serviço Social no MPBA se deu no 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, Cíveis e Eleitorais (Caocife). 

Em uma visita de um Promotor de Justiça, na época, do Ministério Público do Estado 

da Bahia, à Promotoria Comunitária da cidade de Curitiba- Paraná, foi observada a 

presença de assistentes sociais e psicólogos no processo de trabalho, suscitando a 

necessidade de contratação desses profissionais também no MPBA.  

Assim, no final da década de 1990 – no mesmo período de operacionalização 

das ações referentes ao Projeto Paternidade Responsável e de efervescência do 

                                                           
22 A partir desse ponto, os próximos 5 parágrafos apresentam informações obtidas através de relatos 

orais da assistente social do NUPAR Ângela Ribeiro de Almeida que anuiu a utilização dessas falas 
para registro nesse trabalho, conforme termo de consentimento em anexo. Esses relatos foram 
desenvolvidos por ela junto aos novos estagiários para explicar a história do Serviço social no MPBA e 
foram registrados em diário de campo durante a experiência. Ao construir esse trabalho, considerou-
se a importância de trazê-los.   
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Projeto O Ministério Público Vai às Ruas – por meio de uma ampla seleção, foi 

contratada a primeira assistente social do MPBA. 

A partir do trabalho realizado tanto na capital como nos interiores, em 2002 a 

assistente social contratada elaborou uma proposta de implementação de um 

Departamento de Serviço Social que viesse a atender prioritariamente demandas das 

Promotorias de Justiça. Na proposta fora salientada a importância que o Serviço 

Social vinha demostrando ter para a atuação institucional, numa perspectiva de 

atendimento aos interesses da população, bem como, o reconhecimento dos 

promotores de justiça quanto ao trabalho realizado até então pelo Serviço Social. Para 

dar concretude ao relatado, foram expostas tabelas de quantificação de atendimentos, 

encaminhamentos, palestras e demais trabalhos realizados pelo Serviço Social na 

instituição. 

A partir daí se inicia então, um processo de contratação de assistentes sociais 

através de concursos públicos que seriam incorporadas aos mais diversos setores do 

MPBA. Em cartilha produzida nesse momento incipiente de contratações, coloca-se 

como missão do assistente social: 

Viabilizar o acesso da população aos direitos sociais, contribuindo e 
agilizando a prestação dos serviços no espaço institucional, 
esclarecendo, orientando, encaminhando e democratizando as 
informações, assegurando assim, o exercício da cidadania. (MPBA, 
2000). 

 

Nos anos subsequentes, houve a expansão de contratações de assistentes 

sociais para os demais setores do MPBA23. 

Dentre as principais atribuições do Serviço Social no MPBA, tem-se o 

assessoramento aos promotores de Justiça de atendimento ao público; a averiguação 

de denúncias anônimas referentes à atuação das Promotorias do Idoso, Portadores 

de Deficiência, Infância e Juventude, Violência contra a Mulher e Grupo LGBT; o 

acompanhamento de audiências; a supervisão e orientação de estagiários de Serviço 

Social; a visita a abrigos, hospitais, unidades de saúde, creches e escolas, solicitadas 

pelos promotores de Justiça; elaboração de projetos ou atividades que garantam uma 

melhor qualidade de vida dos indivíduos; elaboração de relatórios sociais e pareceres 

para subsidiar as decisões da Promotoria. 

Apesar de recentemente inserido, o Serviço Social hoje tem espaço consolidado, 

importância reconhecida, autonomia ampliada, e às profissionais é garantida 

                                                           
23 Aqui se encerra o trecho que tem por fonte os relatos orais da assistente social.  
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estabilidade de vínculo empregatício com a instituição. A atuação se dá diretamente 

com os Promotores de Justiça e com os servidores que atuam no suporte técnico. 

É relevante pontuar ainda que, dentro do Caocife, as assistentes sociais também 

atuam no Projeto MP Cidadão (chamado anteriormente de Projeto Sou Gente de 

Verdade). Este Projeto, visa aperfeiçoar a proteção e defesa da cidadania e dos 

direitos humanos com o fortalecimento, a ampliação e o aprimoramento das ações 

realizadas pelo Ministério Público relativas à promoção do direito ao registro civil de 

nascimento, à disponibilização de informações sobre os tipos de violações mais 

frequentes a este direito, sua importância e os requisitos e procedimentos para sua 

emissão.  

  



54 
 

 

4. TRABALHO PROFISSIONAL E A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO NO 

NUPAR 

Neste capítulo será analisado o trabalho profissional das assistentes sociais no 

Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável. Objetiva-se destacar as 

particularidades, dilemas, desafios, potencialidades e contradições presentes no 

cotidiano do trabalho. 

Em seguida, será apresentado o relato da experiência de estágio no NUPAR, 

que foi desenvolvido a partir das reflexões construídas durante a sistematização da 

atividade apresentada como requisito dos componentes curriculares Estágio 

Supervisionado em Serviço Social I e II, do curso de Serviço Social da UFBA.  A 

atividade curricular (nas modalidades de estágio obrigatório e não obrigatório) é 

entendida como elemento central para a formação do assistente social. A 

aprendizagem que se realiza no campo desenvolve habilidades necessárias aos 

futuros profissionais para lidarem com os novos desafios e as transformações sociais 

contemporâneas. 

 

4.1 Análise do trabalho profissional: demandas, dilemas, desafios e 

potencialidades 

 

Conhecer o cotidiano do trabalho profissional é fundamental para analisar 

entraves e desafios postos pela realidade, bem como, as possibilidades de o 

assistente social construir e desenvolver seus projetos no âmbito da instituição. 

Segundo Netto (1987, p. 66), “Enquanto espaço-tempo de constituição, produção e 

reprodução do ser social, a vida cotidiana é ineliminável. Corrobora com essa 

perspectiva Matos (2015), ao afirmar que “[...] a vida cotidiana é insuprimível e existe 

em todas as sociabilidades humanas” (Ibidem, p. 683), sendo o espaço onde são 

exigidas respostas imediatas que evidenciam a intencionalidade do sujeito.  

De acordo com Netto (1987), a estrutura da vida cotidiana assume formas 

específicas em cada sociedade, no tocante ao seu âmbito, ritmos e regularidades. 

Nesse sentido, Matos (2015) argumenta que a vida cotidiana assume formas 

específicas na sociedade de classes atravessada pela alienação. 

Nos termos de Siqueira (2015, p. 230),  

[...] o cotidiano traz armadilhas, camufla a realidade e confunde as 
manifestações e expressões com as causas, mostrando-as como a 
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mesma coisa; sua heterogeneidade esconde com véu a essência, 
deixando à vista a superfície, mistificando a realidade. 

 

 Ultrapassar as aparências do cotidiano para intervir de forma crítica, refletida e 

mediada é um desafio, principalmente diante da sobrecarga de demandas que 

chegam ao profissional. No dia-a-dia da atuação profissional, diante da necessidade 

de respostas imediatas solicitadas institucionalmente, a tendência é que o profissional 

massifique as demandas, tratando-as como iguais entre si. A exaustão gerada pelo 

grande volume de trabalho é uma armadilha para que se caia no pragmatismo, no 

mecanicismo, podendo resultar em ações irrefletidas. 

Por isso o esforço de sistematização do trabalho se mostra tão importante para 

o futuro planejamento de ações, por ser um recurso para registro, análise e avaliação 

das ações profissionais de forma crítica e propositiva. O registro e sistematização do 

trabalho podem ser instrumentos para posteriores estudos, ações e projetos 

profissionais que vão além do imediatismo do cotidiano, rumo à superação de uma 

prática improvisada e superficial.  

A sistematização auxilia no processo de apreensão das mediações que 

configuram o trabalho do assistente social e favorece a compreensão dos fenômenos, 

como expressões da questão social, que aparecem no cotidiano como se fossem 

desvinculados, isolados e independentes da estrutura de classes que os geram. 

É importante considerar que aqui a análise das ações e instrumentos 

profissionais ocorre a partir de condições concretas determinadas na sociabilidade 

capitalista na qual se insere o trabalho do assistente social. Assim, as demandas 

sociais, com as quais os profissionais lidam cotidianamente, são mediadas pelas 

instituições contratantes.  Tais instituições se organizam para intervir, sobre as 

diversas manifestações da questão social (TRINDADE, 2012).  

O serviço prestado pelo NUPAR faz parte do conjunto de programas, projetos e 

ações da rede de proteção à criança e adolescentes que busca materializar os direitos 

garantidos pelo ECA. A partir da promoção da paternidade, o Núcleo se dedica a 

garantir o direito à convivência familiar assegurada no artigo 4º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Por integrar as ações dessa política intersetorial, o trabalho do 

assistente social na instituição se dá em constante articulação com as demais políticas 

disponíveis na rede de serviços, que buscam garantir a proteção integral à criança e 

ao adolescente. 
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Para além do que está posto no planejamento de trabalho da instituição, 

constitui-se também, como objeto para o trabalho do assistente social, demandas 

diversas referentes à rede de assistência e proteção social requeridas pelos usuários 

que buscam o serviço. Nesse sentido, são realizados contatos e encaminhamento aos 

órgãos que prestam serviços de saúde; escolas; maternidades; abrigos; Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS); Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Defensoria 

Pública; Núcleos de Práticas Jurídicas; Conselhos Tutelares, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Secretarias de Educação; unidades de 

cumprimento de medidas socioeducativas, entre outros. Aqui torna-se clara a 

necessidade de contato com a Rede de Proteção Social.  

Essa ampla articulação com a rede intra e interinstitucional é uma competência 

assumida pelo assistente social. Trata-se de uma ação de grande importância porque 

pode representar a possibilidade do usuário ter respondida uma demanda que lhe 

garantirá um direito que não tinha acesso, ou, não tinha conhecimento.   O trabalho 

profissional exige dos seus agentes uma visão ampla da instituição o que os permite 

apreender as alternativas presentes na forma de recursos institucionais.  Assim é 

revelada a dimensão intersetorial da ação institucional e profissional (TRINDADE, 

2012). 

Mediante o compromisso do profissional em dar respostas às demandas dos 

usuários, a articulação com a rede de serviços é elementar, haja vista que a instituição 

onde o profissional atua não é capaz de dar respostas todas expressões da questão 

social que se manifestam no cotidiano do trabalho. É necessário, para tanto, que o 

assistente social conheça os recursos comunitários, as redes de referência, os 

programas das políticas sociais para, assim, poder acionar e encaminhar os usuários 

para outras instituições, de modo a buscar assegurar seus direitos de forma ampliada. 

 Porém, o trabalho para acionar os recursos dessa rede requer um esforço 

atravessado por diversas contradições. A tentativa de contato da rede de proteção à 

criança e adolescente, por exemplo, revela debilidades e fragilidades dos recursos. 

Apesar de o ECA trazer uma série de avanços, no chão do cotidiano do trabalho 

profissional, muitas vezes o assistente social se vê distante das possibilidades de real 

efetivação do que está garantido no Estatuto. 

 As políticas de saúde, educação e assistência se mostram fragilizadas e 

seletivas nesse contexto de desmonte de direitos e, assim, a intersetorialidade da 



57 
 

 

ação se torna cada vez um desafio a ser enfrentado. O sucateamento das instituições 

públicas se revela das mais diversas formas, desde a insuficiência de recursos 

humanos até a escassez de recursos materiais. A luta, portanto, é para tornar essa 

rede de serviços de fato operante e assim, consolidar as garantias presentes no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse é um compromisso assumido pelas 

profissionais do Núcleo: acionar a rede, entender suas debilidades e contradições e 

contribuir para o seu fortalecimento. 

O trabalho do assistente social no NUPAR se dá na relação direta com indivíduos 

e famílias. Segundo Mioto (2009) o planejamento de ações nesse âmbito só é possível 

a partir do conhecimento do espaço institucional (recursos, princípios, políticas, 

dinâmica, objeto, legislação), do território como espaço político e histórico e da 

articulação com nosso debate teórico-metodológico.  

É um desafio para o assistente social atuante com famílias se desvencilhar dos 

moldes de intervenção controladores, tutelares e disciplinadores adotados pela 

profissão em seus primórdios. Ainda são muito recorrentes discursos moralistas de 

despolitização da questão social e culpabilização das famílias em espaços sócio 

ocupacionais do assistente social. Para o profissional é necessário um esforço 

constante para desconstruir estereótipos e reorientar suas ações no sentido de uma 

abordagem respeitosa e inclusiva. 

Costumam dizer que, no NUPAR, o Serviço Social é presente no início, meio e 

fim do atendimento, sendo porta de entrada e de saída para os usuários, como é de 

fato muito comum nos espaços onde o assistente social atua (TRINDADE, 2012). 

Pois, na recepção do Núcleo, ficam alocadas as estagiárias de Serviço Social,. São 

elas que estabelecem o primeiro contato entre usuários e instituição, iniciando o 

atendimento com a escuta qualificada, orientações diversas e socialização dos 

serviços disponíveis no Núcleo.  

Após esse primeiro atendimento, os usuários são encaminhados para as 

assistentes sociais, que buscam entender de forma mais aprofundada a demanda 

emergente, estabelecendo mediações que permitem ultrapassar o aparente e a 

singularidade do indivíduo que chega com uma requisição, apreendendo a 

particularidade da demanda. O desafio para o profissional nessa etapa do 

atendimento, é proceder com o que Pontes (2010) chama de dessingularização, 

explicado pelo autor como: 
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A procura da expressão das leis universais, tendências no espaço 
institucional, com a consequente abstração das condições singulares 
que tipificam os problemas sociais que demandam ação 
profissionalizada [...] (PONTES, 2010, p. 168) 

 

É importante enfatizar que esse processo não presume uma supressão da 

individualidade dos sujeitos, mas busca compreendê-la dentro de uma totalidade social. 

Nesse sentido, cabe resgatar uma contribuição de Iamamoto e Carvalho (2006, p. 76), em 

que os autores afirmam que: “Não se nega a singularidade dos indivíduos, numa visão 

determinista da história, mas essa individualidade é tida como expressão e manifestação de 

seu ser social, de sua vida em sociedade.” 

 A demanda chega como encerrada em si mesma, como expressão de um problema 

motivado pelo indivíduo, cuja resolução depende somente da vontade do mesmo. O 

assistente social então, busca apreender a complexidade daquela situação aparentemente 

individual, para compreendê-la como expressão da questão social que toma forma de 

demandas da classe trabalhadora, de modo que o assistente social ao considerar a 

particularidade da demanda, observe o caráter coletivo e de classe que a gerou. 

No final do procedimento, o usuário também costuma passar pelo Serviço Social, 

para concluir o atendimento sanando eventuais dúvidas ou prestando algumas 

orientações de acordo com a particularidade de cada caso. 

As mães, muitas vezes, chegam espontaneamente ao Núcleo buscando 

atendimento, outras vezes, elas são convocadas, por iniciativa do MP, a partir da 

notificação de maternidades, escolas e cartórios que enviam a relação dos nomes de 

crianças registradas sem o nome dos pais. Em relação às demandas advindas das 

escolas, há todo um esforço das profissionais em irem ao encontro das genitoras e 

familiares responsáveis nas respectivas unidades escolares, para promoverem ações 

em que são realizadas palestras sobre a importância da paternidade, antes mesmo 

dos atendimentos individuais. 

Em ambos os casos, após o comparecimento da genitora ao NUPAR, as 

assistentes sociais buscam meios de convocar o então suposto pai da criança ou 

adolescente para um atendimento com o Serviço Social, no qual será realizada uma 

abordagem com genitor e genitora.  

Geralmente as mães saem do primeiro atendimento com uma notificação em 

mãos para entregar ao suposto pai, seja pessoalmente, ou por meio de terceiros. Em 

casos de inviabilidade, as assistentes sociais buscam saber o endereço do suposto 

genitor para enviar a notificação por vias institucionais. Esse procedimento exige uma 
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grande capacidade de articulação e mobilização, para estabelecer contatos, vínculos, 

buscar informações e buscar o aceite de ambas as partes. Fica clara a centralidade 

do uso da linguagem no trabalho do assistente social e a capacidade de o profissional 

saber instrumentalizá-la de forma criativa e estratégica.  

Muitas vezes, os genitores ficam receosos ao serem notificados pelo Ministério 

Público, por temerem se tratar de algum tipo de punição. Isso dificulta o 

comparecimento em alguns casos. Outros, pelo contrário, comparecem 

imediatamente por temerem retaliações da justiça. Ambas as atitudes revelam a 

prevalência de uma construção social do MP sempre vinculado às intervenções 

punitivas. 

O assistente social realiza um trabalho fundamental nesse processo de 

aproximação com o usuário. A ação profissional envolve diálogo e o esforço para 

socializar e democratizar as informações, de modo a tranquilizá-lo e assegurar de que 

naquele espaço, seus direitos serão garantidos, e não violados. Há um compromisso 

do Serviço Social na instituição em romper com a lógica de que a garantia de direito 

de uns, pressupõe a violação dos direitos de outros (CFESS, 2014). 

No segundo atendimento, reunidas ambas as partes, a assistente social se 

incube de fazer esse acolhimento, promover uma reflexão sobre os direitos da criança 

e do adolescente e sobre o objetivo do Núcleo. A partir dali, a depender da vontade 

das partes, é agendada uma audiência com o Promotor de Justiça para já assinarem 

o termo de reconhecimento de paternidade, ou é agendado antes um exame de DNA 

que comprove o vínculo genético, para que somente depois do resultado, se proceda 

com o reconhecimento de paternidade ou não. Quando o exame de DNA atesta que 

o genitor não é pai biológico da criança, o procedimento reinicia, agora com outro 

suposto pai indicado pela genitora.  

Em casos de reconhecimento de paternidade socioafetiva, são realizadas visitas 

domiciliares e é feito um estudo social que legitime a existência de evidências de 

vínculo afetivo entre pai e filho/a. O relatório das assistentes sociais subsidia a decisão 

dos promotores de justiça. 

Além disso, se constitui atribuição das assistentes sociais do NUPAR a 

supervisão de estagiários de Serviço Social, corroborando com o que está disposto 
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na lei nº 8662/93, que versa sobre esse aspecto no artigo 5º, onde se dispõe sobre as 

atribuições privativas do profissional24.   

No cotidiano, conforme a organização do processo de trabalho do NUPAR, as 

demandas institucionais que chegam ao Serviço Social são amplas. Uma das 

principais delas consiste em subsidiar, por solicitação da promotoria, a atuação dos 

Promotores de Justiça da área Cível. Esse importante papel atribuído aos assistentes 

sociais consiste em assessorar as decisões dos promotores de justiça.  Tal papel é 

realizado, também, a partir de atribuições que são privativas dos assistentes sociais, 

por meio da emissão de laudos sociais, pareceres sociais e relatórios sociais que vão 

garantir a leitura social das situações que são objeto de análises jurídicas, para que 

sejam indicados os melhores encaminhamentos possíveis. O que exige muita 

qualificação dos assistentes sociais. Observa-se que essa atividade também contribui 

para a fluidez das audiências. 

Entretanto, a concepção de “assessoria” pode ser interpretada 

institucionalmente de muitas formas, o que pode levar, por vezes, a instituição e seus 

promotores a requisitarem os assistentes sociais de forma a extrapolar os limites de 

suas atribuições privativas. De acordo com Matos (2015, p. 190), esse movimento é 

contraditório: “[...] ao mesmo tempo que pode descaracterizar nossas atribuições 

privativas, pode também apresentar novas e importantes demandas para a profissão”. 

Trata-se de mais um desafio enfrentado pelos profissionais: estabelecer limites para 

sua atuação dentro de suas atribuições privativas e competências, contudo, sem 

perder as possibilidades de emitir sua opinião e posição técnicas no sentido 

potencializar os encaminhamentos garantidores de direitos para a classe 

trabalhadora. 

A indefinição do que é e do que faz o Serviço Social – tão criticada por muitos – 

segundo Iamamoto e Carvalho (2006) abre um leque de possibilidades para reorientar 

a prática profissional e apresentar propostas de trabalho que ultrapassem a demanda 

institucional (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 80) e ampliar o espaço de atuação 

profissional. Para Pontes (2010), a polivalência do assistente social, não é sinônimo 

de inespecificidade, antes, representa uma característica que possibilita ao 

profissional a ultrapassagem estratégica do nível da singularidade da prática e 

articulação das forças e sujeitos presentes.  

                                                           
24 Constituem atribuições privativas do assistente social: [...] treinamento, avaliação e supervisão direta 
de estagiários de Serviço Social. (BRASIL, 1993). 
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Entretanto, para que essa compreensão seja apropriada de modo a não oferecer 

riscos para a particularidade da profissão, precisamos saber, além do que não 

fazemos, o que fazemos e para que fazemos. O desafio é estabelecer limites que não 

permitam a descaracterização da profissão ou resultem em desvios éticos e de 

função25; mas, ao mesmo tempo, buscar a compreensão das demandas cotidianas de 

modo a assegurar espaços para a viabilização de direitos. Nesse sentido, cabe a 

observação de Matos (2015) sobre o risco de o profissional cercear as suas próprias 

competências profissionais por não entender as tendências daquele espaço. Afinal, a 

profissão, assim como a história, está em constante movimento. Negar isso, seria o 

mesmo que negar as possibilidades de construção de um novo projeto de trabalho e 

de sociedade. 

O Serviço Social é altamente requisitado e seu trabalho é amplamente conhecido 

e valorizado no âmbito do NUPAR. Em diversos momentos reuniões ou 

confraternizações institucionais, a importância e relevância do setor de Serviço Social 

do NUPAR, representado pelas duas assistentes sociais que lá trabalham, foram 

amplamente ressaltadas e enfatizadas por todos os demais profissionais.  

Na ficha técnica do Projeto Paternidade Responsável, disponível no site do 

MPBA (2021), é destacado o trabalho desempenhado pelo Serviço Social do NUPAR, 

o que evidencia o espaço amplo e consolidado do Serviço Social no Núcleo, conforme 

a seguinte nota (MPBA, 2021):  

Destaca-se o excelente trabalho desenvolvido pelo Serviço Social do 
NUPAR com os gestores das escolas e com as mães dos referidos 
alunos, sempre focando a importância do pai na vida dos seus filhos, 
o comprometimento materno, a boa relação familiar para o 
desenvolvimento psicossocial do filho, dentre outras abordagens 
relacionadas à questão da paternidade responsável.26 

 

O MPBA é uma instituição historicamente marcada por uma hierarquia entre 

seus membros (Promotores e Procuradores) e os servidores. As relações são 

nitidamente pautadas por essa estrutura que define desde a forma de se reportar por 

meio de pronomes de tratamento que expressam a hierarquia das relações, até a 

liberdade de circulação nas salas onde ficam os promotores. 

                                                           
25 O horizonte deve ser sempre a garantia de direitos, tendo como princípio ético a qualidade dos 
serviços prestados. Dessa forma, nenhuma “flexibilização” ou “tendência” deve suprimir a 
disponibilidade do assistente social para atendimento das suas demandas prioritárias junto à população 
usuária. 
26 Disponível em: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-

paternidade-responsavel.pdf Acesso em: 11 mai. 2021. 

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-paternidade-responsavel.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/projetos/documentos/ficha-tecnica-paternidade-responsavel.pdf
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Porém, apesar disso, existia um diálogo aberto entre os servidores e os membros 

no NUPAR e as relações eram muito cordiais e respeitosas. Diante de determinadas 

requisições que são feitas pela promotoria ao Serviço Social, muitas de natureza 

técnica administrativa, as profissionais se sentem à vontade para declinar da 

execução da tarefa e repassar ao servidor de fato responsável por aquela função. 

Esse espaço de relativa autonomia tende a ser ampliado e fortalecido quando há um 

vínculo empregatício estável, que as resguarda o profissional de ameaças e permite 

às assistentes sociais se posicionarem de forma mais firmes diante dessas situações. 

Tais condições se mostram favoráveis à busca pela ampliação da participação 

social na instituição e para a defesa dos interesses da população usuária naquele 

espaço. Contudo, com as diversas demandas que emergem diariamente em larga 

escala, os trabalhos de mobilização social não acham espaço para ganhar 

centralidade. Ainda assim, há um comprometimento das profissionais em escutar os 

usuários e buscar levar suas demandas e requisições para as demais instâncias da 

instituição. 

No tocante aos instrumentos e técnicas utilizados, tem-se em um primeiro 

momento de atendimento ao usuário a análise da Ficha de Qualificação das Partes, 

que contém informações básicas como o nome, dados do Registro Geral, profissão, 

estado civil, endereço e telefones para contato. Essas profissionais utilizam também 

como instrumento, uma Ficha Social Para Liberação de Exame de DNA Gratuito, que 

além das informações presentes na Ficha de Qualificação, contém também o número 

de pessoas que compõem o grupo familiar do usuário em questão, o tipo de habitação 

e tempo de residência, bem como o Número de Identificação Social (NIS) ou Cadastro 

Único do Governo. As assistentes sociais se utilizam ainda de entrevistas, visitas 

domiciliares (especialmente em casos de Reconhecimento de paternidade 

socioafetiva), parecer social e relatórios. 

Todas estas informações são cadastradas pelas profissionais no Sistema de 

Informação do MPBA - IDEA. Esse sistema é alimentado com os dados dos usuários 

e com o histórico de atendimento, onde os profissionais registram informações 

importantes que auxiliam na continuidade do atendimento no próximo 

comparecimento do usuário à instituição, poupando o usuário de recontar sua história 

– muitas vezes sofridas – todas as vezes que recorrer ao Núcleo. Além disso, por ser 

um sistema integrado, é uma excelente ferramenta de comunicação entre os setores 

do MPBA, otimizando processos de encaminhamento. 
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A questão social como fruto intrínseco à sociedade capitalista, está expressa em 

todos os níveis da vida social. Nos espaços onde é demandada a intervenção do 

assistente social, tais expressões são ainda mais notórias e recorrentes, haja vista 

que tal fenômeno é essencialmente nosso objeto de trabalho. No NUPAR, não é 

diferente. 

Devido ao trabalho do Núcleo não ser voltado exclusivamente para cidadãos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, há uma maior dificuldade de se perceber 

que no perfil da população usuária há um padrão que expressa as condições de vida 

da classe subalterna. Mas, apesar de trabalhar com um serviço acessível para 

qualquer cidadão, independente do critério de renda ou vulnerabilidade social, o 

cotidiano do trabalho profissional é atravessado pelas manifestações da questão 

social, a começar pela demanda que nos propomos a atender. 

O fenômeno do abandono paterno é expresso em todas as classes sociais, haja 

vista que as construções sociais de gênero (como expressão da questão social), que 

reforçam a reprodução da desigualdade e desse padrão de abandono, estão 

presentes em toda a sociedade. Isso só evidencia o caráter da questão social, que 

não se restringe às frações de classe mais empobrecidas (AMARO, 2007), antes, se 

espraia para todos os níveis da vida social, assumindo múltiplas configurações e 

expressões.  

Segundo Iamamoto (2007, p. 160), a questão social expressa “[...] desigualdades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades 

nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais”. Dessa 

forma, a demanda atendida no Núcleo, como expressão da desigualdade de gênero, 

é entendida, também como uma das expressões da questão social. 

Apesar disso, é inegável que tal fenômeno se expressa de forma mais recorrente 

entre as camadas mais pobres da população, que vivenciam a questão social de forma 

mais complexa e intensa, pois, soma-se à desigualdade de gênero, o desemprego, a 

precariedade da educação, a inacessibilidade à informação, dentre outras expressões 

da questão social presentes na vida desses sujeitos.  

As demandas que envolvem situações de desemprego, violência, miséria e 

pobreza são desdobramentos da demanda central apresentada ao Núcleo, que é o 

reconhecimento da paternidade. Portanto, a análise acerca dessas condições acaba 

não ficando em primeiro plano de percepção. Entretanto, esse fato, indica uma 

contradição, porque em muitas situações o que gera o abandono de um filho são as 
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condições materiais e culturais da existência dos sujeitos, especialmente 

considerando à cultura machista da sociedade capitalista, que sempre funcional ao 

processo de reprodução social. 

Ao buscar um reconhecimento de paternidade de um filho, a usuária muitas 

vezes traz relatos que exigem das profissionais a habilidade de realizar uma escuta 

qualificada a fim de apreender a particularidade de cada situação, identificar de quais 

formas se expressa ali a questão social, para além da demanda imediata, para a partir 

daí pensar meios de intervir naquela realidade considerando a totalidade.  

O desemprego é também o fator que gerada ida das mães à instituição para 

reivindicar o apoio dos genitores de seus filhos em seus sustentos. Diante da 

impossibilidade de continuarem mantendo as crianças sozinhas, muitas comparecem, 

depois de anos de solidão na trajetória de criação dos filhos, para recorrer por esse 

direito dos filhos, visando garantir as condições mínimas para sua sobrevivência. 

Muitas vezes, a situação de desemprego também motiva o abandono do genitor, que 

se vê alijado dos recursos necessários para garantir a provisão material que lhe será 

exigida mediante o reconhecimento de paternidade. 

Muitas mães se veem obrigadas, diante das precárias condições de vida em que 

se encontram, a suprimirem as péssimas relações pessoais que têm com os genitores 

de seus filhos, em prol dessa provisão, cuja necessidade é, na maioria das vezes, 

urgente. Exemplos recorrentes são situações em que a concepção da criança se deu 

a partir de um ato de abuso, ou ainda, casos que o término do relacionamento entre 

os genitores fora motivado pela existência de violência. Também há situações em que 

a genitora afasta o pai da criança por este ser envolvido com atividades ilícitas, como 

o tráfico de drogas, dentre outros.  

Algumas mães não demonstram interesse ou preocupação em viabilizar o 

estabelecimento de um vínculo afetivo entre pai e filho, pois, a prioridade naquele 

momento é garantir essa prestação de assistência financeira tão cara à sobrevivência 

de sua prole. Vinculada à demanda principal também surge muitas vezes a 

impossibilidade de pagamento do exame de DNA, que também revela situações de 

desemprego.  

Na recorrência da situação de desemprego, pode-se ver materializado nas 

entrelinhas do cotidiano das assistentes sociais, os desdobramentos do adensamento 

do que Marx (1996) chama de “exército industrial de reserva”, formado por sujeitos 

alijados do seu direito ao trabalho, cujas condições de vida são cada vez mais 
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precarizadas no cenário contemporâneo de desmonte de postos de trabalho e de 

direitos. 

Daí a importância da conquista das cotas de gratuidade, que respondem a uma 

necessidade social legítima que emerge a partir das condições de vida da classe 

trabalhadora que são reveladas no chão do cotidiano do trabalho profissional. Mesmo 

que a concessão da gratuidade seja uma medida de intervenção imediata, ela viabiliza 

o acesso a um direito que pode representar a médio e longo prazo a subsistência 

material e até afetiva de uma família. 

Considerando a condição material dos sujeitos chamados a assumir a 

paternidade e o sustento de seus filhos, cabe refletir que o trabalho desenvolvido no 

NUPAR revela seu caráter contraditório porque legitima uma forma do Estado 

transferir parcela significativa de sua responsabilidade de proteção social dos sujeitos 

para a esfera familiar. A assunção da responsabilidade paterna é amplamente 

atrelada à provisão material. A pensão alimentícia toma um papel central tanto na 

motivação da procura do usuário quanto na finalidade das ações institucionais. Muitas 

vezes a dimensão afetiva a ser construída entre pai e filho é suprimida por essa busca 

pela provisão. 

Não se pretende aqui fazer apologia à desresponsabilização paterna no tocante 

à provisão material. Mesmo porque, na ausência dessa assistência paterna, a 

sobrecarga recai sobre as mães ou demais familiares responsáveis pela criança ou 

adolescente, ou as crianças vão para instituições de acolhimento. Contudo, cabe-nos 

questionar e refletir ainda sobre como uma família expropriada de seus direitos 

básicos, em situação de desemprego, sem proteção alguma, terá condições de 

garantir a proteção para sua prole? 

Por isso, para além de serem tecnicamente aptas a apreender as particularidade 

e complexidade das demandas, o assistente social se vê desafiado a conhecer e 

instrumentalizar a rede de atendimento, de modo a garantir e viabilizar o acesso dos 

cidadãos aos serviços públicos aos quais tem direito e tanto carecem. Ou seja, além 

de perceber, precisa-se responder às demandas, pois o reconhecimento social, o 

valor-de-uso no mercado de trabalho e a legitimidade da profissão consiste na sua 

capacidade de dar respostas às necessidades sociais (IAMAMOTO, 2000). 

Frente a isso, a partir do comprometimento ético do Serviço Social com seus 

usuários, respeitando a liberdade de escolha dos indivíduos e pensando suas 

condições concretas de vida, as profissionais são responsáveis por propor alternativas 
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que respondam à necessidade apresentada, de modo que a proteção da criança ou 

do adolescente, bem como, de suas mães, seja prioritariamente assegurada.  

Então, no processo de atendimento, as profissionais democratizam as 

informações sobre os serviços públicos disponíveis, expõem as alternativas 

concretas, e, de acordo com a escolha da usuária, acionam a rede de atendimento, 

prestam orientações e realizam os devidos contatos e encaminhamentos. 

Entretanto, considerando a contradição inerente à inserção do assistente social 

na sociedade, sabe-se que pela mesma ação e intervenção, o profissional garante 

direitos indispensáveis à subsistência da classe trabalhadora (e, portanto, cumpre 

com o compromisso ético assumido pela categoria) e também garante os meios de 

reprodução da força de trabalho, viabilizando, assim, a manutenção do exército 

industrial de reserva e para o processo de reprodução social em sua totalidade.  

O Serviço Social realiza ainda um acompanhamento processual e integral dos 

casos que são atendidos no Núcleo, ou seja, além de atender aquela demanda 

imediata que aparece no cotidiano, as profissionais buscam acompanhar as situações 

atendidas a longo prazo, mesmo depois do objetivo principal, que é o Reconhecimento 

da Paternidade, já ter sido alcançado. 

Para além da atuação interna, dentro do próprio Núcleo, o Serviço Social 

ultrapassa os limites físicos da instituição e atua na relação que é estabelecida entre 

o MPBA e a comunidade, estando sempre à frente das palestras, eventos e ações 

externas, realizadas em diversos bairros da cidade e municípios do estado, com a 

Unidade Móvel do MP Comunidade, com o objetivo de decodificar para a população 

os caminhos para o acesso aos direitos. 

Nas ações nas Comarcas do interior da Bahia, a exemplo de Eunápolis, Itabela, 

Itapebi, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Mata de São João, dentre outras, a presença 

das profissionais em questão é crucial não só para a realização das palestras, 

reuniões, e atendimentos individuais como também na organização da atividade como 

um todo, na medida em que promovem uma articulação com Promotores de Justiça 

das respectivas comarcas, bem como com representantes governamentais dos 

municípios (Secretários Municipais, Polícias Civil e Militar, Conselho tutelar, Pastorais) 

e organizações não-governamentais. 
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Nessas ações, fica muito evidente a dimensão política e pedagógica do trabalho 

profissional, que é de cunho socioeducativo, inscrita no campo político ideológico27. O 

caráter educativo da intervenção profissional pode interferir diretamente na formação 

de condutas e subjetividades dos sujeitos que acessam os serviços. O direcionamento 

de tais ações é determinado pelo posicionamento dos profissionais e dos projetos de 

profissão e sociedade.  

Segundo Mioto (2009), as ações de cunho pedagógico executadas pelo 

assistente social junto a indivíduos, grupos e famílias, se alinhadas com o projeto ético 

político da profissão, tem potencial de alcançar fins de fortalecimento de processos 

emancipatórios, formação de uma consciência crítica dos sujeitos e facilitação de 

processos democráticos que garantem direitos horizontais entre profissionais e 

usuários. Porém, se orientados por discursos e ideais conservadores, 

preconceituosos, tais ações podem resultar no extremo oposto, ou seja, no 

fortalecimento das relações de dominação. 

Daí a importância de que os assistentes sociais que ocupam essa instituição, 

assumam cada vez mais um compromisso com os interesses dos usuários dos 

serviços, buscando qualificação técnica e teórica que potencialize as possibilidades 

abertas por sua “[...] relação singular no contato direto com os usuários” (IAMAMOTO 

e CARVALHO, 2006, p. 80). Assim, o profissional dispondo do instrumental necessário 

para apreender a amplitude das demandas, poderá construir estratégias de 

intervenção pertinentes com as necessidades e condizentes com as possibilidades e 

propor meios de expansão dos limites de atuação do Núcleo. 

Um dos principais desafios que permeiam o trabalho do assistente social em 

qualquer espaço sócio ocupacional que ocupe, é a manutenção da indissociabilidade 

entre teoria e prática. Diante das políticas e da legislação que norteiam o trabalho 

profissional em cada instituição, da burocracia e da sobrecarga de demandas, por 

vezes resguardar essa contínua reflexão crítica embasada nos referenciais teóricos 

da formação profissional é desafiador. Pois, no imediatismo do cotidiano, as 

articulações existentes entre as instâncias da história ficam turvas, obscurecidas, os 

                                                           
27 Essa dimensão da ação profissional evidencia o importante papel desempenhado pelo assistente 
social no movimento de reprodução das relações sociais, participando da difusão de uma ideologia, de 
modos de pensar, construindo modos de consciência. “Ou seja, participam da reprodução das relações 
sociais que se faz por meio da reprodução de valores, de modos de vida e de práticas culturais e 
políticas.” (MIOTO, 2009, p. 498) 
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fenômenos aparecem naturalizados, as demandas são tantas que aparentam ser 

indistintas. 

Segundo Pontes (2010, p. 165) “[...] para superação da dicotomia teoria-prática 

[...] necessário se faz retomar, no plano metodológico da dialética, como se 

processam as mediações entre teoria e prática e vice-versa”. Porém, um dilema muito 

presente nos espaços sócio ocupacionais, é sobre a real significação da categoria 

mediação. Ainda é muito recorrente o termo mediação ser utilizado no meio 

profissional e até mesmo acadêmico para definir ações conciliatórias e atenuadoras 

de conflitos. 

O termo mediação costuma ser evocado no âmbito jurídico associado à ação de 

se interpor entre duas partes para estabelecer um consenso, no sentido de “mediar 

conflitos”. Essa concepção tende a ser reproduzida também no discurso profissional 

dos assistentes sociais. Isso pode dificultar ainda mais o processo de particularização 

das demandas, que além dos demais entraves, ainda encontra essa barreira teórica-

metodológica. Pode-se supor que a dificuldade de apreensão da mediação enquanto 

categoria dialética nos campos de trabalho reflete dilemas presentes na formação 

profissional. Essa questão pode servir de indicativo para lacunas no processo de 

formação profissional. Porém, isso somente pode ser afirmado a partir de pesquisas 

para esse fim. 

Outro importante aspecto notado é a pluralidade da categoria profissional na 

instituição, que por um lado, pode ser sinônimo de enriquecimento do debate e, por 

outro, pode ser motivo de desarticulação, a depender da dinâmica das relações 

pessoais e de poder. A heterogeneidade da categoria profissional ficou clara a partir 

dessa experiência. Apesar de atuarem na mesma área, fatores de ordem subjetiva, 

ou a diferença de processos de formação profissional geram profissionais com 

diferentes olhares e diferentes perfis de intervenção.  

Traços da lógica gerencialista podem ser observados na dinâmica institucional e 

nas condições de trabalho e trazem implicações para o trabalho profissional, 

ameaçando a qualidade dos serviços prestados pelo assistente social. São alguns dos 

desafios presentes: a quantificação dos atendimentos e a fragilização dos vínculos 

empregatícios. 

As instituições públicas não estão isentas das transformações do mundo do 

trabalho. Por isso, vemos traços da flexibilização e desregulamentação das relações 

de trabalho no fato de que, além do concurso público, há variabilidade de formas de 
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contratação de assistentes sociais na instituição, coexistindo profissionais 

concursadas e ocupantes de cargo comissionado. Ademais, cabe ressaltar o fato de 

que no MPBA não é cumprida a lei nº 12.317/2010 que versa sobre as 30 horas de 

trabalho do assistente social. As profissionais cumprem 40 horas de trabalho semanal. 

A estratégia utilizada por muitas instituições para abrir margem para a ultrapassagem 

das horas previstas pela legislação é a contratação do assistente social com 

nomenclaturas de cargos genéricos, como por exemplo “Analista técnico com 

habilitação especifica em Serviço Social”28. Essa violação se constitui uma 

contradição, na medida em que o MPBA é uma instituição que supostamente 

representa o zelo pelas leis e a defesa dos direitos. 

O IDEA, sistema já brevemente apresentado no capítulo anterior é uma 

importante ferramenta facilitadora do trabalho das assistentes sociais, ao passo que 

organiza e registra importantes informações que qualificam o atendimento. Porém, 

num contexto de espraiamento da lógica gerencialista dentro do setor público, é 

importante pensar as finalidades para as quais esse sistema fora instituído. Tal 

sistema vem como um substituto para o SIMP, que era um sistema utilizado 

anteriormente na instituição. No ato normativo nº 22/2016, o IDEA é instituído como 

de uso obrigatório para todas as unidades e órgãos do MP, tendo por finalidade: 

[...] cadastrar, coletar, tratar, acompanhar, gerenciar e controlar 
informações produzidas e de interesse do Ministério Público, 
armazenadas em uma única base de dados e disponibilizadas em 
tempo real, constituindo-se como ferramenta de suporte para a 
geração de informações e indicadores das atividades finalísticas da 
instituição, com características de convergência, consistência e 
compartilhamento (BAHIA, 2016). 

 

Pensando nas atuais medidas de modernização que carregam em si objetivo de 

implementar paulatinamente os princípios do mercado na gestão pública, pode-se 

analisar o que a adoção desse sistema representa. Mesmo que implementado de 

forma geral para toda a instituição, não sendo uma medida pensada direta e/ou 

exclusivamente para o Serviço Social, o assistente social também é incluído nessas 

mudanças operacionalizadas no âmbito processo de trabalho organizado pela 

instituição. A atividade diária de registro dessas informações no referido sistema, se 

torna mais uma demanda para o assistente social, somada a todas as outras.  

                                                           
28 Conforme consta no edital n º 01/2017, para o 5º concurso público para servidores do MPBA. 

Disponível em: http://netstorage.fgv.br/mpba2017/Edital_-
_V_CONCURSO_PUBLICO_PARA_SERVIDORES_-_ATA_-_MPBA-.pdf Acesso em: 01 jun. 2021.  

http://netstorage.fgv.br/mpba2017/Edital_-_V_CONCURSO_PUBLICO_PARA_SERVIDORES_-_ATA_-_MPBA-.pdf
http://netstorage.fgv.br/mpba2017/Edital_-_V_CONCURSO_PUBLICO_PARA_SERVIDORES_-_ATA_-_MPBA-.pdf
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Ademais, o registro de informações num sistema, se por um lado, facilita o 

acompanhamento dos usuários e a integralidade do atendimento, por outro lado se 

revela como um mecanismo de monitoramento com potencial de fins de quantificação 

dos atendimentos. Mesmo que não sejam estabelecidas metas quantitativas 

declaradas, a exposição gerada pelo registro em si já representa uma auto-cobrança 

para as profissionais, principalmente aquelas cujo vínculo empregatício não lhe 

garante uma maior autonomia e estabilidade. 

Diante dessas medidas “modernizadoras”, quanto mais frágil o vínculo, maior é 

a sobrecarga sobre o profissional, que se vê no dever de “mostrar serviço” e 

competência para garantir sua posição. Uma competência dentro dos moldes 

neoliberais de produtividade e competitividade. Daí a importância de lutarmos por 

concursos públicos, que proporcionem ao assistente social uma maior possibilidade 

de autonomia profissional, afastada do clientelismo, protecionismo e mandonismo 

(MATOS, 2015). 

Todo esse processo nada mais é do que o espraiamento dos ideários neoliberais 

na gestão pública, que priorizam a quantidade em detrimento da qualidade dos 

atendimentos prestados e fazem da fragilidade dos vínculos empregatícios uma 

ferramenta funcional aos interesses capitalistas representados nas institucionais 

estatais. Afinal, sob ameaça de desemprego, a autonomia do profissional é restringida 

e o trabalhador fica mais vulnerável a ceder aos ditames institucionais. 

Apesar de os critérios de acesso para os serviços ofertados serem, no geral, 

universais, há uma seletividade para o acesso à cota de gratuidade, sendo esta 

reservada para aqueles que, de acordo com o estudo realizado durante o atendimento 

com o Serviço Social e mediante o preenchimento da Ficha Social Para Liberação de 

Exame de DNA Gratuito, mostrarem que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade e impossibilitados de arcar com as despesas da taxa social. O 

assistente social coleta as informações para que possa justificar a liberação da 

gratuidade. Esse processo de seletividade presente em diversas instituições revela 

uma demanda maior do que a oferta de serviços (TRINDADE, 2012). 

Contudo, não há um teto de renda per capita ou qualquer outra margem exata 

de valor de renda para acessar, e os critérios de acessibilidade não são rígidos. Por 

isso, embora o recurso seja limitado, é possível alguma flexibilidade para o assistente 

social fundamentar a concessão da gratuidade. Ainda assim, o acesso à gratuidade 
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não é universal, mesmo sendo o exame de DNA parte do procedimento de um serviço 

público. 

As assistentes sociais sempre atuaram no sentido de democratizar ao máximo o 

acesso a esse direito, lutando sempre em defesa do convênio que garantia a cota 

anual de gratuidade e pela sua ampliação. Por isso as ações profissionais são 

continuamente atravessadas pela contradição que consiste no fato de que “[...] ainda 

que os profissionais procurem socializar as informações na perspectiva da 

universalidade dos serviços sociais, na hora de repassar o recurso material, sua ação 

se pauta num processo de seletividade dos serviços” (TRINDADE, 2012, p. 83). 

O perfil socioeconômico da população usuária dos serviços é diversificado, pois, 

devido ser uma demanda não vinculada diretamente à condição econômica, e este 

não ser um critério de acesso aos serviços, recebemos diariamente pessoas com as 

mais diversas condições financeiras, advindas das mais diversas regiões da cidade. 

Mas, prevalecem os usuários de baixa renda, moradores em bairros periféricos da 

cidade de Salvador. 

Geralmente, quem protagoniza o processo de busca pelo reconhecimento da 

paternidade é a mulher, pelos mais diversos motivos e interesses. Isso pode ser 

explicado pelo alto índice de abandono paterno29, naturalizado pelas construções de 

gênero. Diante de uma cultura que perpetua a divisão social dos papéis que 

homens/pais e mulheres/mães assumem na sociedade a partir de discursos 

machistas e sexistas, o papel materno é concebido como o de cuidar e demonstrar 

afeto para com os filhos, enquanto que o papel paterno, associado aos padrões de 

masculinidade, é o de prover e exortar (FREITAS W.M.F., et. al., 2007). De acordo 

com o autor:  

A reprodução social dos modelos masculino e feminino tem a sua base 
na maternagem (mothering), termo que significa cuidados de mãe, 
cujo valor cultural na reprodução da masculinidade tem um sentido 
ideológico na produção das desigualdades entre os sexos (Ibidem, p. 
138).  

A partir daí, impõe se uma diferenciação entre maternidade e paternidade, 
pautada na desigualdade entre os gêneros masculino e feminino:  

Se de um lado ao homem/pai está associada a cultura, a lei, a 
estabilidade, a razão e, assim, a responsabilidade, de outro lado, à 

                                                           
29 De acordo com dados do IBGE divulgados pela Universidade Federal da Paraíba, em 2018 11,5 
milhões de mulheres criavam os filhos sem contar com responsabilidade dos genitores; e segundo 
Censo Escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e divulgado em 2013, há 5,5 milhões 
de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento (IBDFAM). 
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mulher/mãe associa-se a instabilidade, a natureza, o instinto, a 
emoção e a irresponsabilidade (MOREIRA; TONELI, 2013, p. 393). 

Para pensar a articulação entre masculinidade e paternidade, pode-se 

considerar o pensamento de Freitas W.M.F. et al. (2007, p. 138), que denota que: 

A paternidade é exercida sob referenciais de masculinidade e de 
feminilidade que orientam as representações ideológicas 
hierarquizantes dos papéis sociais de homens e mulheres, a partir das 
diferenças biológicas existentes entre os sexos. 

 

Tais padrões reforçam estereótipos de gênero que excluem a responsabilidade 

afetiva dos critérios para se caracterizar um homem como “bom pai”.  

Nota-se também que, além desse recorte de gênero, há um marcador explícito 

de raça, principalmente em demandas específicas como por exemplo, o 

reconhecimento de paternidade em presídio. Tanto as mães quanto os pais que 

buscam esse serviço são predominantemente jovens, negros e negras, residentes de 

bairros periféricos, autônomos, aparentemente de baixa escolaridade, o que revela 

também um padrão de população encarcerada30. Nesse ponto, a relação entre a 

paternidade vivenciada por pais em situação de privação de liberdade se revela uma 

questão muito relevante para futuras pesquisas.  

Vale ressaltar que não existem estudos sistemáticos realizados a fim de traçar o 

perfil da população usuária do Núcleo. E, na ficha de cadastro não há campos para 

registro do quesito raça/cor, nem escolaridade, o que torna mais difícil a 

caracterização do perfil do público do Núcleo, inclusive para fins de pesquisas. Esse 

formato da ficha de cadastro já é alvo de discussões entre estagiárias e supervisoras 

sobre possíveis mudanças, mas até o momento da realização desse estudo, não fora 

ensejada nenhuma ação concreta de alteração. Contudo, há bastante abertura para 

diálogo e flexibilidade por parte das assistentes sociais da instituição. Isso amplia as 

probabilidades de realização de mudanças nesse sentido. 

 

4.2 Relato da experiência de estágio 

 

O campo de estágio reproduz todas as contradições a que estão submetidas as 

instituições.  A imersão no cotidiano da atuação profissional sob o comando de uma 

instituição empregadora, desvela os entraves, as contradições, as lutas, estratégias, 

                                                           
30 Segundo o Mapa do Encarceramento (2015), no ano de 2012 60,8% da população encarcerada no 
Brasil era negra e 54,8% era formada por jovens (entre 18 e 29 anos). 



73 
 

 

articulações e os contrastes entre projetos profissionais e institucionais presentes no 

chão da realidade da intervenção do assistente social.  

Tais vivências proporcionam e exigem do estagiário o desenvolvimento de um 

perfil de estudante crítico e pesquisador, que ao lado do profissional supervisor 

apreende as mediações que revelam a complexidade da totalidade da vida social, atua 

de forma propositiva e estratégica, capaz de “[...] decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalho criativas, efetivando direitos a partir de demandas emergentes 

no cotidiano”. (LEWGOY, 2013, p. 80). A partir daí se torna possível captar novas 

demandas, apresentar projetos e defendê-los, perceber e apontar a necessidade de 

reorganização, de modo a transformar o processo de trabalho num meio funcional à 

efetivação do projeto ético político da profissão. Isso representa um amadurecimento 

a nível teórico, ético e político. 

O estágio é regido pela lei nº 11.788/2008, que o conceitua o estágio em uma 

uma perspectiva pedagógica de aprendizagem e regulamenta a relação entre 

estagiário, instituição de ensino e parte concedente. Em Serviço Social, o estágio é 

balizado pela Política Nacional de Estágio (PNE), pelas Diretrizes Curriculares da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996 e 

pela Resolução nº 533/2008 do CFESS, que regulamenta a supervisão direta de 

estágio em Serviço Social. 

De acordo com os documentos normativos organizados pelas entidades 

representativas da categoria profissional, o estágio curricular se caracteriza pelo 

ingresso do estudante nos espaços socioinstitucionais onde atuam os assistentes 

sociais, tem como base uma dimensão pedagógica e parte da indissociabilidade entre 

teoria e prática, da articulação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política 

e técnico-operativa e de um indispensável intercâmbio entre supervisão acadêmica e 

de campo (ABEPSS, 2010). Tal experiência de natureza teórico-prática abre portas 

para um diálogo que favorece a apreensão de princípios, competências e atribuições 

profissionais, bem como a: 

[...] formação da análise crítica e da capacidade interventiva, 
propositiva e investigativa do(a) estudante, que precisa apreender os 
elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e 
suas contradições, de modo a intervir, posteriormente como 
profissional, nas diferentes expressões da questão social, que vem se 
agravando diante do movimento mais recente de colapso mundial da 
economia, em sua fase financeira, e de desregulamentação do 

trabalho e dos direitos sociais. (ABEPSS, 2010, p. 11) 
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Dentro dessa perspectiva, o estágio é um processo de aprendizagem 

participativa que representa um momento de muita fertilidade para a construção de 

conhecimento, no qual o estudante deve assumir um papel ativo, propositivo e 

investigativo. 

A experiência de estágio, se mostra, portanto, determinante para a formação de 

futuros profissionais capacitados para atuar dentro de instituições como o Ministério 

Público do Estado da Bahia. Ela pode ser frustrante ou encorajadora, e a depender 

de como seja, pode influenciar a formação de profissionais fatalistas, que acreditam 

que a realidade já está dada e que tentar modifica-la é um dispêndio de energia vão, 

ou conscientes das contradições que determinam seu trabalho e, assim, 

esperançosos com a possibilidade de trabalhar para buscar ampliar os patamares de 

direitos da população, na perspectiva de que no processo histórico seja possível 

construir algo novo, conforme vislumbra nosso projeto ético político. 

Como já fora relatado, uma das atribuições assumidas pelas assistentes sociais 

do MPBA é a supervisão de estágio. A supervisão de estágio no NUPAR era realizada 

em conjunto com a supervisão acadêmica, havendo sempre um zelo por parte das 

profissionais em manter uma interlocução entre campo de estágio e universidade. Isso 

é um diferencial, haja vista que em muitos outros setores da instituição essa co-

supervisão não acontece, contrariando a legislação que rege o estágio e o disposto 

na Resolução nº 533/2008 do CFESS. Na ausência da interlocução entre supervisão 

acadêmica e de campo, é impedido o aproveitamento do estágio para fins de 

cumprimento dos requisitos e preenchimento de horas para as disciplinas de Estagio 

Supervisionado. 

As principais atribuições das estagiárias eram: acolhimento, atendimento, 

triagem, acompanhamento dos procedimentos, contato telefônico com usuários, 

cadastro, orientação, agendamento de audiências, elaboração de documentação 

pertinentes aos procedimentos realizados, acompanhamento e assessoria ao trabalho 

das assistentes sociais, participação em atendimentos do Serviço Social e 

participação em eventos externos (como palestras em escolas e ações em 

comunidades). Todas as atividades são realizadas com o acompanhamento direto das 

profissionais encarregadas da supervisão.  

O contato estabelecido a partir do atendimento e da triagem permitia a 

compreensão da forma que a demanda chegava até o Núcleo. Já surgia ali a 

necessidade de realizar uma escuta qualificada para traduzir a demanda que muitas 
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vezes não era explícita e identificamos também muitas problemáticas do serviço 

público mediante os relatos dos usuários. Muitos chegam pessimistas e 

desesperançosos quanto à possibilidade de atendimento de suas demandas, por já 

estarem exauridos depois de uma longa trajetória de peregrinação pela rede de 

atendimento em busca do local que atenderia sua demanda, sendo vítimas da falta de 

socialização da informação ou da prestação de informações equivocadas, que torna 

ainda mais sofrida sua busca. Por isso, trazem muitas críticas à rede de serviços, que 

tem se mostrado insuficiente e desequipada para atender as demandas da população. 

Diante de experiências prévias negativas, muitos se mostram surpresos diante 

da amplitude dos serviços prestados pela instituição e com a qualidade e efetividade 

dos atendimentos. Por isso, muitos declaram, espontaneamente, durante os 

atendimentos, estarem satisfeitos com as possibilidades apresentadas pelo Núcleo, 

sempre elogiando o diferencial da instituição frente às demais da rede pública. 

Muitos usuários chegam à instituição com uma postura de subserviência que 

revela um sentimento de não-pertencimento àquele espaço, como se os serviços ali 

prestados não fossem seus direitos, como se sua presença representasse um 

incômodo ou como se estivessem pedindo um favor ao reivindicarem por um serviço. 

Isso pode ser explicado a partir da crítica feita por Iamamoto (2000) sobre a nossa 

“[...] formação social e política, presidida pela ideologia do favor” (IAMAMOTO, 2007, 

p. 42). 

Daí a importância da inserção qualificada do assistente social nesses espaços, 

enquanto profissional articulador da rede de serviços, comprometido com a prestação 

de serviços de qualidade, com a universalização do acesso a direitos e com a 

socialização da informação (BRASIL, 2011), para atuar partindo dos interesses da 

população atendida, escutando suas demandas e ampliando o espaço de participação 

popular na instituição. 

Assim, aquele primeiro contato realizado na recepção da instituição era de 

extrema relevância para a socialização de informações e para a construção de uma 

reflexão crítica. Segundo Mioto (2009) tais ações carregam o potencial de promover a 

autonomia do usuário para decidir, circular nos espaços, participar das esferas 

públicas de controle social. 

Durante a orientação que é prestada ao usuário, também muito se aprende sobre 

os serviços ofertados pela rede de atendimento. Pois, por questões até mesmo éticas 

de respeito ao usuário, sempre buscava-se obter uma informação correta e segura 
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para depois orientar aquele usuário a buscar determinado serviço, justamente para 

que não se perpetue o ciclo de encaminhamentos equivocados que, infelizmente, 

ainda é reproduzido por muitas instituições públicas. Com isso, quem presta a 

orientação também aprende e se mantém inteirado sobre as mudanças, atualizações 

das atribuições dos órgãos públicos e sobre seus papéis na sociedade. 

No NUPAR, há um comprometimento assumido e fortalecido pelo Serviço Social 

com o encerramento desse ciclo de violação de direitos, através da prestação de um 

serviço de qualidade para todos de forma igualitária, do acolhimento, da escuta 

qualificada e do encaminhamento responsável. É importante ressaltar a importância 

desse último aspecto.  

O encaminhamento carrega um aspecto ético fundamental. Nos termos de 

Trindade (2012, p. 88) “[...] o encaminhamento é um procedimento que compõe a ação 

de articulação interinstitucional para fins de acesso a serviços na perspectiva da 

garantia de direitos”. Mas, muitos usuários chegam de um histórico de violação de 

direitos e encaminhamentos não-resolutivos. Talvez isso se explique por uma 

necessidade institucional de dispersar as demandas que não lhe cabem, o que é feito 

muitas vezes sem um compromisso com a efetividade dos resultados dos 

encaminhamentos feitos. Isso resulta em um maior desgaste dos usuários que se 

revertem também em custos desnecessários com seu deslocamento de uma 

instituição a outra.  

Para encerrar esse ciclo, o encaminhamento é um instrumento fundamental para 

inserir o cidadão nos serviços e materializar o 5º princípio ético da profissão, descrito 

no Código de Ética, que defende um: 

[...] posicionamento em favor da equidade e justiça social, que 
assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática 
(BRASIL, 2011, p. 23).  

 

Tais orientações foram dadas a todas as estagiárias de Serviço Social desde o 

primeiro dia de estágio, para que prestassem um atendimento observando os 

princípios éticos da profissão. 

Ao acompanhar os procedimentos, pode-se vislumbrar com mais clareza no que 

consiste o papel do Serviço Social dentro da instituição. É quando o estagiário se 

sente mais próximo do que é o trabalho profissional. A partir da observação e 

assessoramento, vemos de que forma o Serviço Social intervém em cada tipo de 
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situação e como se percebem as particularidades de cada demanda. As formas de 

intervenção podem ser notadas e fica clara a unidade formada por teoria e prática. 

Pois, durante os procedimentos percebemos a necessidade do embasamento teórico 

e de uma constante reflexão para que se realize uma intervenção ética e qualificada.  

Isso nos faz supor que o assistente social na instituição é um profissional 

indispensável, pois, a teoria que embasa o seu trabalho é o que fundamenta a 

particularidade do seu olhar e intervenção profissional em cada demanda. O 

assistente social se diferencia dos demais profissionais justamente nisso: no 

compromisso com a leitura das demandas dos usuários e do cotidiano, a partir da 

compreensão da teoria social crítica. E, nesse sentido, a compreensão das demandas 

dos usuários e do cotidiano em que se realiza o trabalho profissional como expressões 

da questão social. 

A aproximação com as rotinas e procedimentos burocráticos se dá a partir da 

elaboração e emissão de documentos, como ofícios e do manuseio do IDEA. O 

conhecimento das normas e padrões da instituição é elementar para que o estagiário 

desenvolva a dimensão técnico operativa da profissão e veja como ela se materializa 

e ganha concretude. Além das atividades rotineiras, também realizávamos 

esporadicamente atividades solicitadas pelas supervisoras, como, resenhas sobre 

textos pertinentes para a atuação no âmbito do sociojurídico. As atividades eram 

corrigidas e devolvidas em reunião individual com cada estagiária. 

Às estagiárias sempre foi dada muita autonomia e espaço para questionamento, 

proposições, contribuições. O processo de construção e assinatura dos documentos 

requisitados pela disciplina de estágio, que competiam à supervisão de campo (plano 

de estágio, avaliação), era desenvolvido com muito diálogo e construção coletiva. 

Sempre houve muito compromisso com a dimensão pedagógica do estágio e com o 

aprendizado. As avaliações eram realizadas de forma muito ética e democrática, 

sempre buscando construir um aprimoramento mútuo entre estudante e supervisor.   

Na posição de estagiárias, ficamos isentas de muitos detalhes da dinâmica 

burocrática institucional. A questão da quantificação de atendimentos, por exemplo, 

não nos foi esclarecido exatamente como funcionava, por estar fora das nossas 

atribuições. Somente nos foi requisitado o registro de informações cadastrais no IDEA 

e o encaminhamento para a funcionária responsável por dar continuidade à inserção 

de informações no sistema para fins de relatório. A partir disso ficou clara a existência 

de um processo de quantificação e prestação de contas do trabalho realizado.  
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Fazendo jus ao currículo pedagógico do Serviço Social foi requisitado para 

cumprimento do programa da disciplina de Estágio Supervisionado II a construção de 

um projeto de intervenção baseado em algum problema ou lacuna observados pelo 

(a) estagiário (a). Pensando na realidade do NUPAR, outra estagiária da instituição e 

eu construímos um projeto que visava aproveitar melhor o tempo que os usuários 

passavam na sala de espera para promover uma reflexão crítica sobre o exercício da 

paternidade.  

O objetivo do projeto era criar um espaço de troca de experiências e percepções 

sobre a paternidade entre os usuários, promovendo a reflexão acerca da relevância 

da presença paterna, bem como sobre os prejuízos da sua ausência na vida da 

criança e do adolescente. A partir disso, se problematizaria o discurso hegemônico 

que polariza os papéis de gênero na sociedade e, portanto, os papéis paterno e 

materno, de modo que se viabilizasse uma reflexão crítica que poderia representar 

um germe de transformações a serem protagonizadas pelos próprios sujeitos 

presentes naquele espaço. 

Contudo, a implementação do projeto, prevista para o primeiro semestre de 

2020, fora inviabilizada diante da situação da pandemia do COVID-19 que alterou o 

funcionamento da instituição, visando refrear a propagação do vírus. A partir de março 

de 2020, o trabalho do assistente social passou a ser de forma remota, visando não 

comprometer totalmente a assistência à população usuária. 

Os atendimentos, então, passaram a ser realizados pelo telefone e determinadas 

reuniões e procedimentos foram realizados remotamente por dispositivos móveis. Tais 

condições colocam o profissional numa situação desafiadora de trabalho, imposta 

pelas circunstâncias adversas. A dificuldade de comunicação por esses meios torna 

o trabalho muito mais desgastante para o assistente social, que tem na linguagem seu 

principal instrumento. Cabe observar que toda essa situação de adaptação à realidade 

da pandemia, resultou numa precarização do trabalho de muitos profissionais, dentre 

os quais está o assistente social. 

As ações do Núcleo num primeiro momento foram reorientadas, passando a 

atuar prioritariamente, ao lado de outras instituições, na orientação dos cidadãos a 

respeito do auxílio emergencial e na emissão da documentação necessária para a 

concessão desse benefício. Isso resultou no aumento exponencial da demanda 

recebida pelo NUPAR, concomitantemente ao processo de adequação dos 

profissionais às novas formas de trabalho. Os desafios são agravados pelas precárias 
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condições de vida da população usuária que expressam a questão social. Muitos não 

dispõem dos recursos mínimos necessários para acessarem as vias de comunicação 

disponíveis, inviabilizando ou dificultando o atendimento remoto.  

Nesse período, o estágio continuou sendo realizado sob um novo formato, 

pensado pelas supervisoras de campo para atender as necessidades daquele 

momento adverso. Semanalmente eram realizadas reuniões entre estagiárias de 

Serviço Social e supervisoras de campo para realização de atividades como: resenhas 

críticas, estudos de caso, discussão de textos. Nessas reuniões debatíamos sobre 

situações que apareceram durante a semana de trabalho das assistentes sociais, 

pensando formas estratégicas de intervenção em cada caso, fazendo proposições, 

refletindo sobre o trabalho do assistente social nessa situação excepcional, e tirando 

dúvidas. 

Apesar de todas as dificuldades e sobrecargas desse período, as profissionais 

assumiram esse compromisso de dar continuidade ao processo de aprendizado 

defendido pela política de estágio dentro das condições postas. Importa ressaltar que 

antes de estabelecer as reuniões semanais, as assistentes sociais realizaram um 

levantamento com todas as estagiárias para se assegurar de que todas dispunham 

dos recursos para participarem dos encontros remotos.  

Os encontros eram de caráter pedagógico, não fazendo parte de nenhum tipo de 

exigência institucional, nem ensejando nenhum tipo de cobrança por produtividade. 

Foi um período de muito crescimento e amadurecimento teórico, onde pudemos 

vislumbrar, através dos relatos das profissionais, a importância da expertise do 

assistente social para atuação institucional estratégica em situações como a 

pandemia, que requer soluções criativas.  

 Por esse caráter propositivo, questionador e provocativo, o estágio no NUPAR 

é considerado pelas assistentes sociais como o responsável por oxigenar e energizar 

o trabalho profissional. As profissionais afirmam que a presença do estagiário na 

instituição é elementar, ao passo que trazem novos debates e críticas fomentados 

pelo ambiente acadêmico. Isso porque as próprias profissionais admitem que a 

presença de estudantes no campo promove uma reaproximação entre elas e o espaço 

acadêmico e seus debates contemporâneos. 

Dessa forma, enquanto as estagiárias fomentam debates teóricos, aprendem 

com a experiência adquirida pelas assistentes sociais ao longo dos anos de atuação. 
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É um processo que proporciona um crescimento e aprendizado mútuo, que representa 

um grande passo na caminhada acadêmica.  

 A experiência de estágio se revela, portanto, muito frutífera, ao passo que 

promove ao estudante a oportunidade de se aproximar do cotidiano do trabalho 

profissional, de suas contradições, dilemas éticos e desafios. Ao ser posto diante das 

demandas do trabalho profissional, o estudante desenvolve suas habilidades de 

construir respostas estratégicas, refletidas e críticas diante das expressões da 

questão social. Também é fértil espaço para compreensão mais concreta da 

articulação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa da profissão, bem como, da indissociabilidade entre trabalho e formação, 

teoria e prática. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho de sistematização, que teve por objetivo desenvolver reflexões 

sobre as particularidades, os desafios, as possibilidades e as contradições presentes 

no trabalho das assistentes sociais no NUPAR, buscou suporte nas formulações 

teóricas sobre o Serviço Social e sobre o trabalho do (a) assistente social no processo 

de reprodução das relações sociais e sua vinculação histórica com o campo 

sociojurídico, particularmente, o Ministério Público. A experiência de estágio no 

NUPAR foi profícua para apreensão dos elementos sobre os quais se objetivou refletir. 

Reafirma-se que para a compreensão do trabalho do assistente social foi 

necessário conhecer a instituição à qual essa atividade se vincula. Nesse processo, 

constatou-se que o Ministério Público é uma instituição que tem um papel de 

interlocução com o poder judiciário e, assim, apresenta muitos traços desse campo. 

Nesse sentido, os desafios para o trabalho profissional têm estreita relação com o 

perfil e características da instituição. 

Há uma hierarquia presente no MPBA entre profissionais de nível superior, 

promotores, demais servidores e terceirizados. Lidar com tal hierarquia exige do 

profissional uma maior articulação e capacidade de argumentação para conquistar 

legitimidade e consolidar seu espaço, de modo que consiga pautar questões de 

interesse da população atendida.  

Além disso, parece se constituir, também, um desafio para as assistentes sociais 

que ali trabalham, o enfrentamento de condutas punitivistas e culpabilizadoras em 

relação aos usuários que, algumas vezes, aparecem nos discursos e ações 

reproduzidos por diferentes atores institucionais. Numa instituição que carrega uma 

imagem social vinculada à coerção, o profissional se vê desafiado a não cair em 

armadilhas de reprodução de práticas controladoras e autoritárias.  

Em tempos de neoliberalismo, o trabalho profissional é atravessado por diversas 

transformações em seu espaço sociocupacional que tendem a precarizar as 

condições em que o trabalho se efetiva. A sobrecarga de demandas e requisições da 

promotoria, a não consideração da carga horária de 30 horas para os assistentes 

sociais e a obrigatoriedade de quantificação dos atendimentos, como metas a serem 

seguidas31 revelam o ambiente de pressão por que passam esses profissionais.  

                                                           
31 A quantificação dos atendimentos é feita através de sistemas “modernizadores” como o IDEA. 
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Assim, a autonomia profissional e a qualidade de prestação dos serviços podem ser 

condicionadas pela correlação de forças reproduzidas pela instituição em 

determinados contextos históricos.  

Soma-se a isso, a seletividade estabelecida na instituição para o acesso a alguns 

serviços, como a cota de gratuidade para realização do exame de DNA.  Essa prática 

institucional contraria o princípio de universalização de acesso a bens e serviços, que 

é tão caro aos assistentes sociais que pautam suas ações na direção do projeto Ético 

e Político da Profissão (BRASIL, 2001). 

O maior obstáculo ao alcance pleno dos propósitos e compromissos expressos 

na missão institucional é o ordenamento social, cuja manutenção é fincada justamente 

da perpetuação das desigualdades sociais. Posto isso, pode-se concluir que a 

instituição cumpre um papel contraditório no exercício do poder do Estado: o de 

viabilizar alguns direitos já previstos para a classe trabalhadora para garantir sua 

reprodução, ao tempo em que busca amenizar os conflitos de classes e manter as 

condições necessárias para reprodução da sociedade capitalista, sem, contudo, um 

compromisso com sua ultrapassagem. Todavia, isso não anula a relevância do 

trabalho realizado pela instituição, principalmente, numa sociedade marcada pela 

polarização das condições de vida e por contrastes sociais expressivos. Afinal, a 

existência do MP é explicada justamente por vivermos numa sociedade caracterizada 

pela desigualdade. 

Os entraves presentes no cotidiano do trabalho profissional evidenciam a 

necessidade de apropriação dos aportes teóricos que servem de lente para a leitura 

e intervenção na realidade, de se assumir um posicionamento político e crítico sobre 

o exercício profissional e sobre as determinações institucionais.  

Porém, o trabalho profissional no MP não é encerrado apenas sob limitações. 

Pois, as disputas, lutas e retrocessos não anulam as possibilidades de se criar meios 

para alargar as amarras institucionais que limitam e entravam a atuação profissional. 

Antes, o movimento contraditório do processo de reprodução permite a disputa entre 

as forças sociais no âmbito da instituição e a coexistência de avanços e retrocessos. 

Nesse processo, conforme apreendido a partir do presente estudo, as ações 

institucionais engendradas corroboram para a reprodução das relações sociais, na 

medida em que promovem ações para manter a coesão social, a partir de um 

ordenamento jurídico, e favorecem as condições para a reprodução material da classe 



83 
 

 

trabalhadora, através da garantia de direitos que incidem em suas condições de vida 

e trabalho.  

O papel desempenhado pelo NUPAR, através do Projeto Paternidade 

Responsável, evidencia a dimensão reprodutiva das ações institucionais, tanto no que 

se refere à reprodução material, haja vista que busca promover a responsabilização 

paterna, que, atrelada à provisão material, ganha contornos de um mecanismo para 

garantir a reprodução das condições de vida dos sujeitos que buscam a paternidade, 

quanto à reprodução espiritual, na perspectiva da manutenção do controle por meio 

da reprodução da ideologia dominante para manutenção da ordem. 

No contexto de crise e desemprego que vivemos, esse aspecto fica ainda mais 

evidente no cotidiano de trabalho do profissional. Um dos desafios para o profissional 

é apreender a complexidade dessas demandas e acionar a rede de serviços – cada 

vez mais fragilizada – para atender necessidades sociais básicas não supridas, devido 

às precárias condições de vida que têm se agravado em razão da crise econômica e 

das contarreformas do Estado. Essa situação nos leva a um novo questionamento: 

como sujeitos, que não contam com o mínimo de proteção, podem ser convocados a 

assumir uma “responsabilidade paterna” que envolve proteger e prover materialmente 

os filhos?  

Diante de urgentes necessidades básicas dos usuários, as assistentes sociais 

se veem diante de mais um desafio ao buscarem promover uma reflexão sobre um 

exercício de paternidade que ultrapasse a dimensão da provisão material e alcance a 

criação de vínculos afetivos. 

A instituição desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 vem 

buscando construir um legado de defesa dos interesses sociais, sendo dotada, para 

isso, de autonomia e recursos. Tais transformações somadas ao fato de os valores 

construídos na instituição serem alinhados com a defesa da cidadania podem se 

configurar como funcionais à ampliação do potencial institucional para atuar como 

instrumento para alcance de conquistas e consolidação de direitos. Pois, as 

possibilidades abertas por valores institucionais comprometidos – ao menos 

formalmente – com a garantia de direitos podem ser apropriadas e transformadas em 

alternativas profissionais, na medida em que a instituição pode se tornar um fértil 

espaço para construção de propostas de atuação no sentido da concretização do 

projeto ético-político do assistente social e defesa e aprofundamento da democracia, 
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cidadania e direitos humanos. A inserção qualificada do assistente social numa 

entidade com essa perspectiva de atuação é elementar. 

Além disso, a abertura que o assistente social conquistou na instituição para 

estabelecimento de um vínculo com o cotidiano da classe trabalhadora, amplia as 

possibilidades de conhecimento de seus modos de vida, trabalho, lutas, interesses, 

demandas, formas de organização para resistir às relações de exploração e 

dominação, seja com conformismos ou rebeldias (IAMAMOTO, 2007). Ademais, a 

indefinição do que é e do que faz o Serviço Social, somado ao fato de o MP ser uma 

instituição que tem a maioria dos assistentes sociais contratados pelo Regime Jurídico 

Único (CFESS, 2014) – o que quer dizer que são concursados e ainda possuem uma 

certa estabilidade – abre um leque de possibilidades para reorientar a prática 

profissional e apresentar propostas de trabalho que ultrapassem a demanda 

institucional (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006), na medida em que o profissional é 

dotado de maior autonomia na condução do seu trabalho. 

Entretanto, importa ressaltar que as potencialidades não anulam os desafios e 

entraves que coloca o assistente social num lugar de tensionamento entre interesses 

institucionais e coletivos. Tais conflitos aparecem cada vez mais acirrados no atual 

contexto das contarreformas neoliberais conduzidas pelo Estado, exigindo do 

profissional cada vez mais estratégias e aprimoramento das competências teórico-

metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas. 

Todas essas condições, dilemas, desafios e potencialidades que atravessam o 

trabalho profissional na instituição, determinam a condução da experiência de estágio, 

que ocorre a partir de uma imersão no cotidiano institucional. A realização das 

atividades de estágio, quando situadas num ambiente com recursos necessários à 

sua efetivação, dentro de condições éticas e técnicas adequadas, tende a se 

aproximar do alcance da proposta de aprendizagem projetada para o momento do 

estágio.  

Tal experiência possibilita apreender a articulação entre as dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa da profissão, visto que o campo de 

estágio é espaço de aprendizagem que permite o desenvolvimento de habilidades 

operativas, investigativas e propositivas que devem ser fundadas na direção teórica e 

crítica do Projeto Ético e Político da Profissão. Por isso, a vivência de estágio no 

NUPAR se revelou bastante profícua, a partir do momento que contou com condições 
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favoráveis, desde os recursos materiais disponíveis até a articulação entre supervisão 

acadêmica e de campo. 

As condições em que o estágio se realiza no NUPAR favorecem estudos e 

pesquisas sobre a população atendida, sobre as instituições sociais e o trabalho 

profissional. As profissionais atuam pautadas no projeto ético político da profissão. 

Buscam conduzir a supervisão de estágio de acordo com uma conduta alinhada com 

as reais necessidades e interesses dos usuários dos serviços, com os movimentos 

sociais, com as entidades e organizações políticas representativas de suas 

demandas. Isso ocorre por meio de busca de formação continuada e por um 

alinhamento entre universidade e campos de trabalho do assistente social. E o estágio 

tem se revelado um importante elemento de interlocução entre tais instâncias e de 

fomento da dimensão investigativa da profissão, na medida em que contribui para o 

estímulo da reflexão crítica pelos questionamentos apresentados pelos estagiários 

resultado, também dos debates em efervescência no espaço acadêmico. 

O engajamento das assistentes sociais do Núcleo com a supervisão de estágio 

de maneira qualificada, reflexiva, dialogada, pedagógica e responsável revela uma 

compreensão acerca da centralidade da experiência de estágio – como expressão da 

indissociabilidade entre trabalho e formação e entre teoria e prática – e um 

compromisso com a formação de futuros profissionais. Vale ressaltar que as 

profissionais sempre zelaram pela condução ética do trabalho profissional e da 

atividade de supervisão, propiciando uma vivência de construção de aprendizado, 

troca de conhecimento e desenvolvimento das competências teórico-metodológicas, 

ético-políticas e técnico-operativas. 

Nesse sentido, esse estudo foi construído visando levantar reflexões sobre as 

particularidades, os desafios, possibilidades e as contradições que fazem parte do 

trabalho do assistente social do NUPAR, de modo a dar visibilidade ao trabalho 

desenvolvido pelas assistentes sociais na instituição, reforçar a importância dos 

espaços em que se realizam os estágios e do trabalho dos assistentes sociais, 

direcionados por uma perspectiva crítica, além de servir como fonte de informações 

para novas pesquisas, estudos e debates sobre o tema. 

Portanto, há muito já sendo feito, porém, ainda há muito que se construir, no 

sentido de ampliar os caminhos de busca por maior sintonia entre as discussões 

evocadas no espaço acadêmico e no cotidiano do trabalho profissional. Assim, 

reafirma-se a unidade entre teoria e prática e a importância de que a formação 
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profissional prepare o assistente social para compreensão das contradições que são 

expressas em seu trabalho nas instituições, no sentido da construção de ações 

profissionais pautadas por uma perspectiva de liberdade e democracia que supõem 

ampliação de direitos, justiça social e maior participação da classe trabalhadora nas 

decisões que recaem sobre ela. 
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