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Resumo
Introdução: Entendemos a necessidade de situar o lugar que o Serviço Social ocupa na divisão sócio
técnica do trabalho e a compreensão de que vivemos um período de crise cíclica do capital e contra
reforma do Estado, que precarizam as condições de trabalho de todos os trabalhadores assalariados.
A presente pesquisa surge das indagações colocadas para o exercício profissional do assistente social
na sua inserção no âmbito da política de assistência social no município de Juiz de Fora.
Objetivo: Analisar o exercício e a profissional dos Assistentes Sociais nos CRAS com ênfase nos
elementos que possibilitam e limitem a efetivação do projeto ético político do Serviço Social na
Política de Assistência Social.
Metodologia: A metodologia foi à apreensão de estudos teóricos sobre as principais categorias que
guiam a pesquisa sob a ótica da teoria social de Marx e uma pesquisa de campo com observações
participantes no cotidiano dos profissionais atuantes nos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS). Foram feitas aproximadamente 60 (sessenta) observações realizadas com a duração de 4
(quatro) horas cada uma.
Desenvolvimento e aproximações conclusivas: Fica apontada a necessidade de compreensão crítica
do significado social da profissão, da autonomia técnica garantida pelas legislações e dos limites
estruturais e conjunturais postas ao projeto profissional. As observações nos permitiram aferir
informações acerca do trabalho interdisciplinar e das atribuições privativas do assistente social, sua
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autonomia e sigilo profissional, suas respostas profissionais e sua instrumentalização teóricometodológica, ético-política e técnico-operativa para tais ações.

