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O princípio elementar das profissões regulamen-
tadas é a autonomia que, para o Serviço Social, 
trata-se de uma autonomia relativa, como afirma 
Iamamoto (1982). O movimento concreto entre 
os limites sócio-institucionais e as possibilidades e 
potencialidades são capturados na análise crítica 
da realidade contraditória, o que requer compe-
tência teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-política.

O Serviço Social, regulamentado pela Lei nº 
8662/93, se caracteriza pela sua natureza técnica, 
cujas competências e atribuições privativas do/a 

assistente social são estabelecidas nos artigos 4º e 
5º da referida lei, podendo ser somente exercidas 
pelos/as profissionais devidamente habilitados/as. 
Destaca-se que, no exercício profissional o/a assis-
tente social goza de garantias para cumprir, de 
forma adequada, os princípios técnicos e éticos da 
profissão.

1  Elaborado pelas agentes fiscais do CRESS PR/Seccional de 
Londrina Bruna Viviani Viana e Jaqueline Zuin dos Santos e 
Coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização Ta-
mires Caroline de Oliveira.
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SABER TÉCNICO ESPECÍFICO

O Serviço Social é uma profissão regulamentada. 
Para o seu exercício, é necessária formação em 
nível superior. Tal afirmativa demonstra que, no 
exercício de suas atribuições e competências, o/a 
profissional exercita conhecimentos específicos 
no processo na interlocução com os/as sujeitos de 
sua intervenção.

A complexidade do trabalho do/a assistente 
social requer capacidade de reflexão crítica 
sobre a realidade, de forma a materializar o 
compromisso ético-político com a qualidade 
dos serviços prestados à população. 

Este/a profissional intervém nas expressões da 
questão social, oferecendo aos/às sujeitos de sua 
ação, uma atuação que condensa a apreensão dos 
determinantes macrossociais na vida cotidiana de 
sujeitos específicos, externalizando, portanto, 
uma intervenção imbuída de capacidade profis-
sional específica.

GARANTIA DA LIBERDADE NO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Destaca-se a garantia da liberdade do/a assis-
tente social no exercício de suas atribuições e com-
petências, enquanto direito garantido no Código 
de Ética. A liberdade no exercício profissional tem 
um condicionante de interesse público, que se dá 
nas exigências para habilitação do/a profissional 
para o exercício da profissão, incutindo aos servi-
ços prestados qualidade e competência técnica e 
ética, com vistas à proteção da sociedade. 

Assim, todo/a assistente social responde 
técnica e eticamente sobre sua intervenção, 
que é de natureza técnica e se desvela coti-
dianamente no fazer profissional nos espa-
ços sociocupacionais. Logo, o/a profissional 
de Serviço Social é responsável por todas as 
informações tomadas em conhecimento e 
prestadas no âmbito de sua relação profis-
sional.

INDEPENDÊNCIA NO FAZER
TÉCNICO

Expandir os lastros da autonomia profissional sig-
nifica considerar as condições objetivas de traba-
lho, a competência teórica crítica e a direção ética 
e política da atuação profissional, pautados num 
conjunto de valores e princípios do projeto ético-
político-profissional do Serviço Social. 

A própria natureza do trabalho do assistente 
social, dado seu grau técnico, teórico e ético, 
não pode estar sujeita à interferência técni-
ca, o que não significa, evidentemente, ne-
gar as estruturas institucionais hierárquicas e 
de poder, que estão presentes e são consti-
tutivas na relação profissional. Afinal, mes-
mo quando a atuação se dá na condição de 
empregado, servidor, contratado e outros, 
sujeitando-se a regramentos administrati-
vos, burocráticos, organizacionais, estrutu-
rais, jamais deve ocorrer a interferência na 
sua opinião técnica, na escolha dos métodos, 
técnicas e instrumentos que irá utilizar para 
a consecução de sua atividade profissional. 
(BARROCO, TERRA, 2012, p. 153)

Desta forma, é preciso assegurar a autonomia na 
definição dos instrumentos e recursos técnicos, 
operativos e intelectuais para o estudo social, o 
parecer, e outros instrumentos; a organização 
planejada e coletiva do trabalho profissional, 
orientado pelo projeto ético-político. A relação 
ética da profissão com a afirmação, defesa e cons-
trução social e política dos direitos humanos, são 
requisitos indispensáveis previstos nas legislações 
profissionais, como: participação do processo de 
decisão das políticas e institucional; a adoção de 
estratégias profissionais que qualifiquem a ofer-
ta dos serviços sociais e desburocratizem o acesso 
aos direitos; responsabilidade ética e técnica de 
interferir no processo coletivo dos espaços sócio 
ocupacionais. A produção de material técnico, 
portanto, é mais do que uma resposta profissional 
a um caso específico: trata-se de uma parte cons-
titutiva de uma instrumentalidade, com aportes 
teóricos e ético-políticos. É uma mediação impor-
tante entre as necessidades sociais e humanas e 
as políticas, programas, projetos e benefícios; 
entre as condições objetivas e os processos sócio 
emocionais e relacionais, na direção da dignidade 
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humana; entre as desproteções e carecimentos e os direitos e políticas públicas; das situações de sub-
serviência, desvantagem, violações e vulnerabilidades, para os estágios/patamares de autonomização 
e participação. 

Portanto, constitui direito do/a assistente social a autonomia no exercício da profissão, que no co-
tidiano de trabalho do/a profissional se expressa na necessidade de independência no fazer técni-
co, incluindo a determinação dos instrumentos e técnicas para realização de suas atividades (visita 
domiciliar, atendimento individual, entrevista, reuniões, entre outros), a frequência em que estas 
serão realizadas nas situações demandatárias da intervenção do/a assistente social, assim como 
as informações que comporão os relatórios e demais instrumentos, sendo vedada a interferência de 
terceiros na atividade profissional do/a assistente social, sejam estes hierarquicamente superiores 
ou mesmo outros/as assistentes sociais – salvo a pedido do/a próprio/a profissional.
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