
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
 

NAYARA HAKIME DUTRA OLIVEIRA 
Universidade Estadual Paulista (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais) 

Graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. Graduação em Tecnologia Processamento de Dados pela 

Universidade de Franca. Mestrado em Serviço Social pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Doutorado em Serviço Social pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Pós-Doutoranda em 

Serviço Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora 
Assistente Doutora do Departamento de Serviço Social da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (campus de Franca/SP). Vice-líder do 
Grupo de Pesquisa Família, Sociedade e Educação: perspectivas e tendências 
– GEPEFA. Coordenadora do projeto de extensão FAFAMI - Falar de Família, 

é Familiar. Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

 

RESUMO: Este estudo retrata a importância do trabalho profissional do 
assistente social com famílias na esfera estatal, sobretudo no contexto 
sociojurídico. Trabalhar com famílias nesse contexto requisita aos profissionais 
uma visão ampla acerca da realidade social e dos rebatimentos que a questão 
social traz na vida dessas famílias. A formação profissional do assistente social, 
caracterizada pela condição de ser generalista, possibilita a esse profissional um 
leque de trabalhos a serem executados. As transformações societárias, 
sobretudo no mundo do trabalho, trazem rebatimentos diretamente nas 
condições de vida das pessoas, mais acentuadamente, às pessoas 
empobrecidas, cujo espaço privado se torna público, dadas as condições de 
sobrevivência nas quais estão inseridas. Com características diversas, bem 
como com alterações em suas configurações, em suas necessidades, em seu 
significado na vida de seus membros e na sociedade, as famílias continuam 
sendo importantes sujeitos inseridos nas contradições conjunturais e, 
consequentemente, do trabalho profissional do assistente social. Diante desse 
cenário, torna-se importante trabalhar com as famílias buscando uma visão de 
totalidade, para que, além das fragmentações das políticas públicas, as mesmas 
também não se fragmentem. A pesquisa busca compreender esse universo na 
Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social da UNESP – Franca- SP. Este lócus fora 
escolhido devido ao fato de ter um contato com a população da cidade por meio 
de atendimentos sociojurídicos e projetos que abrangem as áreas de família e 
previdência. Inicialmente foi realizada uma análise por meio das produções 
bibliográficas do assunto específico. O passo atual está sendo a pesquisa de 
campo que busca compreender o trabalho do assistente social nessa Unidade e 
analisar a visão dos profissionais da equipe interdisciplinar (Direito e Serviço 
Social) sobre o trabalho do assistente social e também a visão da população que 
usufrui dos serviços. Ao adentrar no sociojurídico as possibilidades de garantia 
de direitos da população já foram todas negadas, restando apenas a lei enquanto 
instrumento de garantia de acesso aos direitos. A formação profissional do 
assistente social, possibilita um trabalho numa perspectiva interdisciplinar, 
requisito importante para essa área. Com características diversas, bem como 
com alterações em suas configurações, em suas necessidades, em seus 
cotidianos, as famílias continuam sendo importantes sujeitos inseridos nas 



contradições conjunturais e, consequentemente, do trabalho profissional do 
assistente social. Pode-se verificar a contradição existente entre os propósitos 
do trabalho profissional e os objetivos do Estado nos trabalhos com famílias. 
Pensar o Serviço Social no contexto sociojurídico significa adentrar na própria 
história da profissão no Brasil, sendo este um dos primeiros e principais lócus de 
trabalho profissional de assistentes sociais. 
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