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Conforme a situação apresentada, o candidato deverá elaborar um texto informando sobre a prática profissional do 
assistente social que é orientada pelos princípios e direitos firmados na Constituição Federal de 1988 e pelas 
legislações complementares referentes às políticas sociais e aos direitos da população. O serviço é regulamentado 
como uma profissão liberal, dispondo de estatutos legais e éticos que atribuem uma autonomia teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa e a condução do exercício profissional. Ao mesmo tempo, o 
exercício da profissão se realiza mediante um contrato de trabalho com organismos empregadores – públicos ou 
privados – em que o assistente social afirma-se como trabalhador assalariado. Portanto, mediante a situação 
apresentada no estudo social, o candidato deverá informar sobre a violação de direitos conforme exposto na Lei 
Maria da Penha – a violência contra a mulher e o Estatuto da Criança e do Adolescente – a violência contra a criança 
e o adolescente, colocando os mesmos em situação de risco social e pessoal. Desta forma, a família deverá ser 
encaminhada para a rede de proteção social hierarquizada, que articula serviços e políticas sociais, fortalecendo o 
processo de inclusão social das classes populares sendo as redes: a intersetorial – Conselho dos Direitos da Mulher, 
CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social para realização de entrevistas com os sujeitos 
envolvidos, visitas domiciliares e instituições educacionais e de saúde, e outros procedimentos como 
acompanhamento social e psicológico, de modo a conhecer a situação sociofamiliar e propor medidas protetivas à 
criança e aos membros de sua família, além de acionar o serviço de apoio jurídico.  
 
Fontes:  

 Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. 

 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Código de Ética Profissional do Assistente Social, 1993.  

 Disponível em: http://www.cress-ce.org.br/institucional/assistente-social. 

 IAMAMOTO. Marilda Villela. As dimensões ético-políticas e teórico-metodológicas no Serviço Social 
contemporâneo. Trajetória e desafios.  
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De acordo com Paulo Freire (1983), o psicólogo, entendido como trabalhador social junto às instituições escolares, 
teria como papel “atuar e refletir com os indivíduos para conscientizar-se junto com eles das reais dificuldades da 
sua sociedade”. As relações sociais entabuladas no contexto escolar, por sua vez, organizam-se em razão das 
atividades que caracterizam a própria escola: o ensinar e o aprender. Ao falarmos em rendimentos das relações 
sociais, enfatizamos, pois a necessidade de que essas possibilitem a todos a concretização com pleno êxito das 
atividades citadas, de modo que o acesso ao conhecimento historicamente produzido possa efetivamente ser 
prerrogativa de todos. A atuação do psicólogo caracteriza-se, nesse sentido, como ação voltada para a cidadania, 
sendo esta entendida enquanto possibilidades de os indivíduos se apropriarem dos bens socialmente criados, de 
atualizarem todas as possibilidades de realização humanas abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado. Desse modo, no que desrespeita a importância e a contribuição do psicólogo na atuação conjunta 
entre o social e o educacional, ele poderá contribuir para o repensar da escola, na medida em que redimensiona sua 
própria atuação e contribuir para que os demais integrantes desta reflitam também sobre a forma como 
agem/interagem frente ao real. Estaria, assim, contribuindo efetivamente para a transformação social. O 
compromisso do psicólogo no contexto educacional deve ser, portanto, com a superação da dicotomia 
planejamento/execução que alija os professores, os alunos, os pais, as faxineiras e outros da possibilidade de 
conhecimento, imputando a estes o posto da submissão, do não ser capaz, do não saber. Neste sentido, o fazer 
psicológico crítico no contexto escolar caracteriza-se, portanto, como ação pautada pela indignação em relação a 
toda e qualquer forma de violência, como ação que se opõe aos processos de exclusão social e, nesse sentido, ao 
fracasso escolar.       
 
Fonte: STREY, Marlene Neves. Psicologia Social Contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998 p. 226-228. 
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