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Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Serviço Social em decorrência da experiência como estagiária no Núcleo Integrado de Apoio 
Psicossocial (NIAP) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tal vivência revelou a 
complexidade do fazer profissional neste campo e, delineou-se como objetivo geral analisar 
os limites e possibilidades da atuação neste lócus. O estudo utilizou-se de pesquisa 
qualitativa, com uso de entrevista semiestruturada e, posteriormente, análise de conteúdo. 
Os resultados apontaram inúmeros limites profissionais vivenciados nesta instituição, mas 
revelaram também que novas possibilidades de intervenção podem surgir. 

Palavras-chave: atuação professional; Judiciário; limites, possibilidades. 

Abstract: This article was elaborated from the Work of Conclusion of Social Work Course 
due to the experience as trainee in the Integrated Nucleus of Psychosocial Support (NIAP) of 
the Court of Justice of the State of Paraná. This experience revealed the complexity of doing 
professional in this field and outlined the general objective of analyzing the limits and 
possibilities of acting in this locus. The study used qualitative research, using semi-structured 
interview and, later, content analysis. The results pointed out many professional limits 
experienced in this institution, but also revealed that new possibilities for intervention may 
arise.  
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1. INTRODUÇÃO 

Martinelli (2011) parafraseando Hegel, em sua tese de doutorado que posteriormente 

tornou-se livro, afirmou: “Pensar o Serviço Social, eis a tarefa”. Desta forma, a idealização 

da temática para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e, por consequência, 

                                                 
1 Pós graduanda em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, residente técnica na 

Coordenação de Gestão do SUAS na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Graduada em Serviço 

Social pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – Unibrasil e licenciada em Geografia pela Universidade 

Federal do Paraná. Brasil. aline_gsyano@outlook.com 

../Downloads/aline_gsyano@outlook.com


 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

deste artigo, surgiu por meio de vivência enquanto estagiária de Serviço Social no Núcleo 

Integrado de Apoio Psicossocial (NIAP) das Varas de Família do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná (TJ-PR) ao observar o complexo fazer profissional no contexto do 

Judiciário. 

De acordo com a página online2 da referida Instituição, sabe-se que este campo 

sócio ocupacional tem por objetivo “buscar o grau ótimo na prestação de serviços judiciários 

a sociedade” e garantir a esta, “a prestação jurisdicional acessível, efetiva e célere, de forma 

transparente e ética, solucionando conflitos e promovendo a pacificação social”. Para 

cumprir com tal intento, essa instituição divide-se em justiça de primeiro grau e segundo 

grau de jurisdição.  

O NIAP encontra-se inserido no primeiro grau de jurisdição, espaço este que se 

refere à atuação do Judiciário diretamente junto à população. Assim, o objetivo do Serviço 

Social neste local é o de subsidiar as decisões judiciais, utilizando-se de diretrizes e 

normativas da formação profissão, assim como de suas técnicas e metodologias, garantindo 

a produção específica de sua prática de intervenção (FÁVERO, MELÃO & JORGE, 2011). 

Deste modo, este setor atende à demanda judicial com equipe multidisciplinar formada por 

assistentes sociais e psicólogos e  tem competência em processos de separação judicial, 

alimentos, guarda e responsabilidade, execução de alimentos, exoneração e oferecimento 

de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, busca e apreensão, regulamentação de 

visitas, visitas monitoradas. 

1.1 Objetivo e Justificativa 

Neste prisma, a complexidade do fazer profissional do assistente social neste lócus , 

bem como a inquietude vivenciada na experiência empírica do estágio despertou o interesse 

para o estudo dos limites e das possibilidades da atuação profissional do assistente social, 

sendo esse o objetivo geral da pesquisa.  

Para alcançar o intento acima descrito delineou-se os objetivos específicos do estudo 

que foram: a) investigar qual o entendimento do assistente social acerca do fazer 

profissional inserido neste campo de atuação; b) descrever quais são as características 

estruturais do cotidiano profissional do assistente social do NIAP/TJ-PR; c) levantar quais 

são os principais fatores que interferem na atuação do assistente social nesse local e d) 

apontar quais são as possibilidades do fazer profissional neste lócus sócio ocupacional. 

Assim, compreende-se que refletir, problematizar e analisar o fazer profissional 

inserido nesse espaço de atuação é extremamamente relevante para ampliar o debate 

acerca da práxis profissional no contexto sócio jurídico, bem como para contribuir com o 

                                                 
2 Tribunal de Justiça do Paraná. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/identidade-visual>. Acesso 
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debate acerca de possíveis estratégias de atuação que objetivem balizar respostas 

qualificadas e que transcendam a realidade aparente.  

Ainda, torna-se pertinente, porque se faz indispensável publicizar este campo sócio 

ocupacional, com o propósito de corroborar com o desvelamento das características 

inerentes a esse espaço. Nesta seara, é importante frisar também, que os profissionais que 

compunham o quadro do NIAP no ano de 2012, realizaram no mesmo período, importante 

material acerca da sistematização de seus fazeres. Contudo, devido a entraves 

institucionais, tal obra não foi publicada, o que evidencia ainda mais a relevância desta 

pesquisa.  

1.1 Metodologia do trabalho 

Para cumprir com o objetivo proposto durante a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso e da pesquisa, foram adotados os procedimentos metodológicos na 

sequência descritos. Inicialmente, efetuou-se pesquisa bibliográfica e documental atinente a 

problemática apresentada. O estudo, contou também com recursos quantitativos, com o 

obejtivo de melhor caracterizar o setor e as demandas atinentes a ele. Para isso, utilizou-se 

de sistematização de dados realizada por esta autora e por assistente social vinculada ao 

NIAP/TJ-PR, no período de janeiro a 16 de outubro de 2015, com o intuito de revelar o perfil 

do usuário e as principais expressões da questão social presentes no campo.  

Posteriormente, realizou-se entrevista semiestruturada com assistentes sociais 

lotadas no NIAP. De acordo com Gil (2010, p.109) a entrevista “é uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. Minayo citada por 

Deslandes (2007) pontua também que a entrevista é a técnica mais utilizada no processo de 

trabalho de campo. Ao conceituar a entrevista classificada como semi-estruturada, a autora 

supracitada revela que esta “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada” (IDEM, 2007, p. 64). 

Os sujeitos envolvidos nessa pesquisa foram escolhidos por critérios de 

elegibilidade. Entre as quatro assistentes sociais que compunham o NIAP, foram escolhidas 

as que atuavam diretamente com os usuários, ou seja, três profissionais, o que correspondia 

a setenta e cinco por cento (75%) do quadro funcional de assistentes sociais do núcleo. Tal 

recorte se deu, uma vez que a quarta assistente social, respondia, naquele momento, pela 

coordenação do setor, pela distribuição de processos e pela resolução das questões 

burocráticas inerentes a este espaço. 

 A pesquisa foi de natureza qualitativa, compreendida como aquela que é 

empregada, segundo Minayo “ a questões muito particulares. [...] Ou seja, ela trabalha com 
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o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”  (2007, p. 21), 

Como técnica de análise de dados foi empregada a análise de conteúdo que segundo 

Bardin (2006) deve ocorrer em três fases, sendo elas: a pré-análise; a exploração do 

material e a inferência e compreensão.  

O presente artigo abordará na sequência, um breve resgate bibliográfico acerca do 

contexto do Judiciário, da atuação profissional no NIAP, para posteriormente, apresentar 

características quantitativas do setor e a análise dos dados obtidos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O sócio jurídico. 

Ao caracterizar esse campo sócio ocupacional é importante frisar que o Judiciário é  

caracterizado pelo viés coercitivo do Estado e pela contraditoriedade entre a garantia de 

direitos e a violação destes. Quanto a esta temática, Borgianni in Fávero e Gois em 

apresentação do livro Serviço Social e temas sociojurídicos: debates e experiências, afirma 

que é preciso que o assistente social tenha clareza atinente ao seu trabalho e o 

direcionamento deste, “fortalecendo o acesso aos direitos e não corroborando com a 

responsabilização civil ou criminal dos usuários e famílias que os tenham violado” (2014, p. 

XVI) . Ademais, a mesma autora pondera que o profissional necessita estar atento para que 

suas atribuições não se confundam com práticas policiais e de fiscalização de 

comportamentos e de verdades. 

É mister enfatizar também que esta instituição, de acordo com Fávero (2005, p.23), é 

o espaço “onde o poder se concretiza [...]. Seu poder é aplicado prioritariamente de forma 

coercitiva ou repressiva, direcionado para o disciplinamento, a normalização das condutas”.  

Neste contexto, a mesma autora (2005, p. 24) assevera que esse é um lócus privilegiado 

para a construção dessas práticas de poder e que “o Judiciário é, portanto, um espaço de 

construção e reprodução das relações saber-poder”. 

 

2.2 A atuação profissional no NIAP. 

Quanto ao Serviço Social, Fávero (2008, p. 209) afirma que no espaço do Judiciário, 

esse é convidado “a apresentar subsídios socioeconômicos e culturais sobre a situação da 

família ou das famílias envolvidas na ação judicial, balizando desta forma, a tomada de 

decisão por parte do magistrado”.  Desta forma, a atuação profissional se inicia com o 

recebimento dos autos para cumprimento do despacho judicial. 

Assim, muitas vezes ao pontuar que o objetivo do Serviço Social na instituição é o de 

subsidiar as decisões judiciais, os profissionais, corrompidos pelo cotidiano, ou reprimidos 
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pelo caráter inerente ao Judiciário, descolam este fazer do Projeto Ético Político da profissão 

e tornam-se tarefeiros. 

Para efetivar o seu fazer profissional e não cair na armadilha acima citada, o 

assistente social pode utilizar e articular instrumentos técnico-operativos, utilizando-se da 

instrumentalidade como mediação, objetivando maior apreensão da realidade social das 

famílias e dos usuários envolvidos nos autos processuais. Ao realizar a leitura e estudo 

inicial do processo, o assistente social deverá nortear o objetivo da sua ação.Para isso,o 

profissional pode, em sua intervenção, recorrer ao estudo social e aos seguintes 

instrumentos, a partir da finalidade que se almeja alcançar: observação, entrevistas, escuta 

qualificada, visita domiciliar, relatórios e pareceres sociais.  

Ainda, nos atendimentos, os profissionais do Serviço Social, quando necessário, 

poderá realiza encaminhamentos e orientações aos usuários, bem como contato com a rede 

de proteção. Nesta seara, a articulação em rede é entendida como uma estratégia de 

articulação política e social que objetiva a integralidade do atendimento prestado. 

Assim, ao emitir o parecer social o assistente social explicitará o seu trabalho técnico 

e científico, frente a realidade dada. Deve ter internalizado em sua reflexão a importância 

deste, uma vez que esse documento pode ser utilizado como prova em processo, 

envolvendo as mais variadas temáticas e assim, poderá consequentemente, subsidiar uma 

decisão acerca da vida dos usuários. 

Após realizadas todas as intervenções que se julgaram necessárias e, 

posteriormente a elaboração do parecer social, o processo é devolvido ao cartório da Vara 

de Família de origem. A partir desta devolução, o andamento dos autos ficará atrelado ao 

posicionamento do magistrado que poderá realizar, na sequência, a sentença, ou ainda, 

outros encaminhamentos relevantes para que os autos venham a se findar. 

 

2.3 Uma aproximação quantitaiva com o NIAP. 

Com o intuito de aproximar a visão à realidade institucional, conforme exposto na 

metodologia, este estudo retratará alguns dados quantitativos coletados no NIAP, durante a 

experiência de estágio.  

Desta forma, cabe apresentar dados atinentes ao procedimento de distribuição dos 

processos. De acordo com Correa, Mikoski e Toledo (2015) no primeiro semestre de 2015, 

foram distribuídos no NIAP/ TJ-PR, novecentos e setenta e oito (978) processos para os 

profissionais de psicologia, trezentos e sessenta e nove (369) para os profissionais de 

Serviço Social e quarente e oito (48) para a profissional que atua como coordenadora do 

setor, totalizando mil trezentos e noventa e cinco (1.395) processos.  

Ao realizar um recorte acerca das demandas do Serviço Social, Correa, Mikoski e 

Toledo (2015) afirmaram que no primeiro semestre de 2015, foram concluídos e devolvidos 
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aos magistrados, trezentos e vinte e três processos (323), sendo estes, majoritariamente, 

atinentes a temática dos alimentos3 (setenta e nove por cento (79%) ou noventa e cinco por 

cento (95%) se considerado mais de um assunto a ser abordado na intervenção), sendo 

esse o “carro chefe” do Serviço Social no setor. 

Quanto ao perfil dos usuários, o que se observa por meio dos dados colhidos, de 

acordo com Mikoski e Yano (2015), é que o público atendido no NIAP/TJ-PR é em sua 

maioria, feminino, cerca de cinquenta e seis por cento (56%). Tal dado chama a atenção 

para o fato de que, na maioria das vezes, são as mulheres que restam responsáveis pela 

prole e, portanto, são elas, que ajuízam as ações. Ainda, outro fator pertinente e que pode 

estar relacionado a este índice, é a incidência das famílias monoparentais femininas. 

Pertinente a escolaridade dos usuários, infere-se que esta é predominantemente 

abaixo ou igual ao ensino médio, cerca de setenta e cinco por cento (75%).  

Em relação à renda, evidencia-se, que a maior porcentagem se encontra nos 

intervalos entre menos de um salário mínimo a até dois, totalizando cinquenta e oito por 

cento (58%) dos usuários. Contudo, pode-se notar que o NIAP atende usuários das mais 

variadas origens socioeconômicas, uma vez que o intervalo compreendido entre usuários 

com rendimentos de seis a mais que dez salários mínimos, somam doze por cento (12%) 

(MIKOSKI & YANO, 2015). 

Por fim, no que tange ao quadro de expressões da questão social mais presentes no 

contexto do NIAP, chama atenção, as temáticas que envolvem a questão do trabalho e da 

violência doméstica familiar. 

 

3. CATEGORIAS DE PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS 
 
A partir das entrevistas realizadas, elencou-se quatro categorias para alcançar os 

objetivos anteriormente propostos. A primeira categoria foi nomeada como “objetivo da 

atuação profissional”; a segunda como “cotidiano profissional”; a terceira como “fatores que 

interferem na ação profissional” e, por fim, a quarta nomeada como “possibilidades do fazer 

profissional”, todas elas no contexto do NIAP. 

                                                 
3 De acordo com Correa, Mikoski e Toledo (2015, p.5) a ação de alimentos é regulamentada pela lei 

5478, de 25 de julho de 1968, pelo Código Civil de 2002 e pela Constituição Federal de 1988. A 
pensão alimentícia “é a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para manutenção dos 
filhos e/ou do outro cônjuge” (SIDOU, 1999, s/p). O dever de oferecer alimentos compete à família, ou 
seja, aos pais, e na ausência de um deles, pode ser suprida por outros familiares mais próximos, 
como tios ou avós. Destarte, conforme preconizado no artigo 1696 do Código Civil de 2002, “o direito 
à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Ademais, o art. 1697 
elucida que “na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de 
sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais”. 
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Ao analisar a primeira categoria, torna-se relevante pontuar que o conhecimento 

acerca da instituição e das especificidades inerentes ao espaço ocupacional é de extrema 

importância para que o profissional consiga realizar sucessivas aproximações com 

determinado campo, bem como com as demandas impostas a ele. A este respeito, Graciano 

(2009, p.226) ao citar Rodrigues (1999) relata que “as condições básicas para o exercício da 

prática profissional do assistente social exigem o conhecer e o compreender para intervir”. 

Assim, cabe ressaltar que as três entrevistadas demonstraram em suas falas 

conhecimento, em maior ou menor profundidade, acerca do papel do assistente social na 

instituição. Contudo, é preciso tomar cuidado para que a ação profissional não se reduza 

meramente a emitir relatórios para balizar a decisão dos magistrados, engessando, desta 

forma, o fazer do assistente social e o deslocando do compromisso ético sustentado pela 

categoria. Tal constatação não se efetivou em todos os relatos das entrevistas, uma vez que 

se observou uma preocupação com o “poder” dessa ação. Ademais, Fávero (2005) 

menciona também que se não há conhecimento, ou a busca por ele, se perde a perspectiva 

de transformação da realidade institucional e da realidade social. 

Posteriormente, buscou-se refletir acerca do cotidiano que permeia o fazer nessa 

instituição, com o objetivo de decifrar situações, limites e potenciais possibilidades, pois, de 

acordo com Suguihiro (1999, p. 30) “no estudo crítico das práticas cotidianas dos 

assistentes sociais, encontraremos um fio condutor para, além de conhecer e analisar as 

formas de pensar e agir, construir, as possibilidades de novas práticas”. 

Desta forma, observou-se nas falas, em sua maioria, inicialmente, uma descrição 

alusiva a atividades rotineiras e tarefeiras, inerentes ao desenvolvimento da ação 

profissional. A este respeito Carvalho (2007, p.25) afirma que “a rotina, característica da 

cotidianidade, é feita exatamente desta sucessão linear e repetitiva. É característica 

igualmente da vida cotidiana a sua imediaticidade e o pensamento manipulador”. 

Ainda, foi possível perceber também, em todos os relatos, como uma característica 

do cotidiano profissional, a queixa atinente a grande demanda de trabalho. Em relação a 

este item, frisou-se também a  problemática da parca supervisão de estágio. Ainda, 

observou-se recorrência nas falas, pertinente a esse assunto, questões alusivas ao 

desgaste físico e psicológico no dia-a-dia profissional. 

Quanto a rotina de trabalho, evidenciou-se também relatos referentes a questão das 

condições de trabalho no Judiciário, dando ênfase a escassez de recursos humanos. Neste 

cotidiano repleto de complexidades, o profissional deverá, portanto, realizar uma leitura 

crítica da conjuntura da sociedade, do contexto institucional, para vislumbrar possíveis 

respostas que estejam “camufladas”. A este respeito, Fávero in CFESS (2014, p. 40 – 41) 

pontua 
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Vale lembrar que o âmbito da intervenção cotidiana ou da prática 
profissional cotidiana é a esfera da realidade que mais está sujeita à 
alienação, conforme Heller (1985, p.37). Alienação que, ao dominar esse 
cotidiano, favorece a cristalização de modos de pensar e agir e impossibilita 
mudanças. [...]. A imersão num cotidiano tenso, complexo e, via de regra, 
autoritário, torna permanente o desafio dos profissionais no que se refere ao 
exercício da liberdade e da criatividade; torna permanente o desafio em 
fazer com que esse campo de poderes do qual faz parte se mantenha 
direcionado para a garantia de direitos humanos e sociais, para a efetiva 
proteção às crianças, adolescentes e famílias, e não para o disciplinamento 
e a regulação social, de cunho coercitivo e moralizador. 

 

Durante os relatos das profissionais do NIAP, foi possível elencar também alguns 

fatores que interferem, direta ou indiretamente, no fazer do assistente social neste setor. 

Neste recorte, novamente a questão da demanda de trabalho tornou-se recorrente, 

bem como a escassez dos recursos humanos e materiais que acabam por dificultar, tanto o 

Serviço Social, como a Instituição, na efetivação de seus objetivos primários. 

Outro fator pertinente nos discursos foi o direcionamento dos despachos judiciais e a 

questão da autonomia profissional. Nesta seara, Fávero (2013, p. 524) coloca que 

“permanece ainda de maneira expressiva no Judiciário, [...], situações de autoritarismo, 

reforçadas pela posição hierárquica administrativa, que não raro invade a autonomia 

técnica”. Assim, ao emitir um despacho, o magistrado, principalmente em demandas de 

alimentos, pretende que o assistente social adote uma postura fiscalizadora para colheita de 

provas que não foram trazidas aos autos.  

Ainda, outro fator mostrou-se relevante nesta categoria: a questão da parca ou 

ausente capacitação técnica das profissionais atuantes no NIAP. Quanto a esta temática, 

Iamamoto (2012) revela que as possibilidades de atuação profissional estão inscritas nas 

próprias realidades, nos próprios cotidianos limitadores. Assim, é mister romper com a 

postura determinista e fatalista. Acerca dessas posturas, Iamamoto (2012, p. 162) pontua 

que “nessa perspectiva, a realidade torna-se o obstáculo, vista como o que impossibilita o 

trabalho”. Assim, é de extrema pertinência compreender o cotidiano institucional, para a 

partir dele, descobrir novas alternativas de atuação profissional.  

No que tange a possibilidades do fazer profissional neste espaço, foram relatados a 

participação em reuniões e encontros com os funcionários que compõe o Judiciário, para 

socialização de demandas, obstáculos e propostas, ampliando assim, a organização política 

da categoria, bem como a afirmação diária, no campo institucional, da imagem da profissão 

e seus pressupostos éticos. A respeito do projeto profissional, Netto (2006, p. 7) pontua que 

este envolve uma série de componentes distintos: 

[...] uma imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função 
social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, 
normas, práticas etc. São várias, portanto, as dimensões de um projeto 
profissional, que deve articulá-las coerentemente. Esta articulação – 
imprescindível para a hegemonia de um projeto profissional – é complexa e 
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não se realiza num curto espaço de tempo. Ela exige recursos político 
organizativos (já vimos a importância da organização do corpo profissional), 
processos de debate e elaboração, investigações teórico-práticas (inclusive 
a análise da relação entre conhecimentos e formas de intervenção) etc. 

 
A partir deste exercício, o profissional fundamentará o seu discurso e poderá encontrar 

assim, oportunidades de argumentação e de negociação com as instituições. Outro fator que 

se mostra como preponderante para novas possibilidades de atuação profissional é a 

questão da pesquisa e da sistematização do fazer. Desta forma, cabe salutar o que 

Iamamoto (2012, p. 49) afirma, quando o assistente social está “alimentado por uma atitude 

investigativa, o exercício profissional cotidiano tem ampliadas as possibilidades de 

vislumbrar novas alternativas de trabalho”.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao analisar os resultados obtidos na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

é importante relatar que a pesquisa evidenciou que as assistentes sociais que atuam no 

NIAP compreendem o objetivo da ação profissional, salvo algumas ressalvas realizadas e, 

imprimem à atuação, comprometimento ético. Ainda, inferiu-se, de acordo com os relatos, 

que as assistentes sociais por interpretarem o seu saber-poder neste espaço, percebem-se 

em um cotidiano caracterizado pela rotina, pela grande demanda de trabalho e por várias 

limitações e entraves. Neste contexto, surgiram relatos de estresse, cansaço físico e 

emocional.   

Porém, é importante salientar que cabe ao profissional buscar, de acordo com Sousa 

in Fávero e Gois (2014, p. 46) “superar a fugacidade do cotidiano institucional e construir 

estratégias coletivamente”, pois, “a submissão à cotidianidade, a não reflexão crítica sobre 

ela, tende a produzir práticas que podem corroborar sua reprodução acrítica e, assim, violar 

princípios e valores muito caros às conquistas da profissão” (IDEM, 2014, p.46). 

Quanto a análise dos fatores que interferem na atuação profissional do assistente 

social neste setor, observou-se nos relatos a incidência de inúmeros limites para a 

efetivação de uma ação comprometida, propositiva, interventiva e crítica do Serviço Social 

no Tribunal de Justiça do Paraná, das quais podemos citar: o autoritarismo institucional 

hierárquico em detrimento da autonomia técnica; a desvirtuação da imagem profissional; a 

falta ou a ausência de possibilidades e momentos de capacitação profissional 

proporcionadas pela instituição. A partir desse pressuposto, poderíamos pensar: 

abandonaremos as instituições? Não! Segundo Iamamoto (2012, p. 48) não podemos 

assumir uma postura fatalista e devemos compreender que as possibilidades novas de 
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trabalho se apresentam e se desvelam no cotidiano e, a partir disso, “necessitam ser 

apropriadas, decifradas e desenvolvidas”.  

Desta forma, o presente trabalho procurou também apresentar possibilidades de 

atuação profissional neste contexto instigante, limitante e desafiador. Assim, nos relatos 

trazidos, inferiu-se que as profissionais vislumbram como alternativas de ação: o maior 

engajamento e participação nas lutas e movimentos dos profissionais que compõem o 

quadro funcional do TJ-PR; a reafirmação cotidiana dos princípios e posicionamentos 

sustentados pela categoria; a sistematização do fazer e a publicização deste. 

Por meio da experiência de estágio, bem como pela observação e elaboração desta 

pesquisa, esta autora sugere ainda como possíveis saídas a estas questões postas: maior 

articulação com grupos de discussões acerca do fazer profissional neste espaço, como por 

exemplo, o Grupo Temático Sócio Jurídico  do CRESS – PR.;  viabilização de momentos 

para conversas, debates, leituras, trocas, sistematização da prática entre as profissionais, 

durante a carga horária laboral; a tentativa de criação de espaços de supervisão de estágio 

para socialização de informações entre as supervisoras de campo e as estagiárias, 

objetivando assim, uma maior aproximação da Academia com o campo institucional. 

Por fim, pontua-se que este estudo visou também, ponderando aqui todos os limites 

e dificuldades que ele possa apresentar, contribuir para “desanuviar possíveis visões 

embaçadas” acerca da atuação profissional no contexto do sócio jurídico e fomentar nas 

profissionais do NIAP, ainda mais, a certeza da possibilidade de transformação da realidade 

posta, por meio de ações que dão sustentação ao Código de Ética profissional (1993), para 

que assim, utilizando-se de Iamamoto (2012), ousemos resistir e sonhar.  

 

REFERÊNCIAS  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução: REGO, L. A.; PINHEIRO, A. Lisboa: 
Edições 70, 2006. Obra original publicada em 1977.  
 
CFESS. Código de Ética da/o Assistente Social, 1993 – Lei 8226/93. 9.ed. rev. e atual. 
Brasília: Conselho Federal de Serviço Social, 2011.  
  
_____. Atuação de assistentes sociais no Sociojurídico: subsídios para reflexão. Brasília, 
2014.  
 
CORREIA, Silvia Godarth; MIKOSKI, Vanessa Dorada; TOLEDO, Silvana Andrade. A 
atuação do(a) assistente social em processos de alimentos: apontamentos da prática 
profissional. VI Congresso Paranaense de Assistentes Sociais. Curitiba: 2015  
 
DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Org. Maria 
Cecília de Souza Minayo. 25. ed. Petropólis: Vozes, 2007. 
 



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

FÁVERO, Eunice Teresinha. Famílias, Serviço Social e Justiça – Apontamentos sobre 
demandas e prática profissional. In: Cidades e questões sociais. São Paulo: Terracota, 
2008.  
  
_____. O estudo social em perícias: Fundamentos e particularidades de sua construção na 
Área Judiciária. In: CFESS (org.). O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: 
Contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2013.  
  
_____. Serviço social, práticas judiciárias, poder: implantação e implementação do serviço 
social no juizado da Infância e da Juventude de São Paulo. 2. ed. São Paulo: Veras Editora, 
2005.  
  
_____; MELÃO, Magda Jorge Ribeiro; JORGE, Maria Rachel Tolosa. O Serviço Social e a 
Psicologia no Judiciário: constituído saberes, conquistando direitos. 4. ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2011.  
  
_____; GOIS, Dalva Azevedo de. Serviço social e temas sociojurídicos: debates e 
experiências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
  
GRACIANO, Maria Inês Gândara. Estudo socioeconômico: um instrumento técnico-
operativo. São Paulo: Veras, 2013. 
 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  
 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. 16. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011.  
  
MIKOSKI, Vanessa Dorada; YANO, Aline Gelinski de Souza. A atuação do/a assistente 
social nas Varas de Família de Curitiba: apontamentos da prática profissional. EVINCI – 
UNIBRASIL. Curitiba: 2015.  
 
NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
_____; CARVALHO, Maria do Carmo. Cotidiano: conhecimento e crítica. Cortez, 2007.  
 
SUGUIHIRO, Vera Lucia Tieko. A ação investigativa na prática cotidiana do Assistente 
Social. Em revista, p. 29, 1999.  
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Missão da Instituição. Disponível em: < 
https://www.tjpr.jus.br/identidade-visual>. Acesso em 10 de outubro de 2015   
  

 

 

 

 

 
 


