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1 
CAPITALISMO, TRABALHO 

E SERVIÇO SOCIAL

As determinações do modo de produção 
capitalista para o Serviço Social e a centralidade 
da categoria trabalho

Considerando a conexão intrínseca existente entre o modo de 

produção capitalista e o Serviço Social, mostra-se necessária a rea-

lização de uma reflexão acerca das determinações do capital sobre a 

conjuntura em que se deu a construção da profissão e na qual hoje 

ocorre o exercício profissional, abarcando também a centralidade 

da categoria trabalho e as configurações do mundo do trabalho.

Essa conexão é ratificada na medida em que entendemos a 

emergência da profissão como uma variável da idade do monopólio: 

“[...] enquanto profissão, o Serviço Social é indivorciável da ordem 

monopólica – ela cria e funda a profissionalidade do Serviço Social” 

(Paulo Netto, 1996a, p.70).

A discussão sobre as determinações da sociabilidade em que 

vivemos para o surgimento e o desenvolvimento do Serviço Social 

servirá de fio condutor para a reflexão sobre uma questão mais 

específica: partindo dessa conjuntura, quais seriam as demandas 

colocadas para o assistente social e suas dificuldades para intervir 
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32  ÉLIDI CRISTINA TINTI

sobre elas, considerando que esse profissional também é um traba-

lhador inserido na divisão sociotécnica do trabalho?

Para realizar essa análise, tomaremos como base o movimento 

dialético, considerando que “o caminho do pensamento e do co-

nhecimento é uma ininterrupta oscilação acima e abaixo da singu-

laridade à totalidade e desta para aquela” (Lukács, 1966, p.207-8, 

tradução nossa).

Ao falarmos sobre o trabalho profissional do assistente social 

no contexto da sociabilidade burguesa, consideramos como um 

dos aspectos centrais para a análise a centralidade da categoria tra-

balho, expressa de maneira enfática na afirmação: “[...] o ato de 

produção e reprodução da vida humana realiza-se pelo trabalho. É 

a partir do trabalho, em sua cotidianeidade, que o homem torna-se 

ser social, distinguindo-se de todas as formas não humanas” (An-

tunes, 1995, p.121).

O profissional de Serviço Social é concebido, nessa perspecti-

va, como um ser social que trabalha, sob dada condição concreta, 

porém dotado de potencial para a criação, já que o ato teleológico, 

elemento constitutivo central do trabalho, é que funda a especifi-

cidade do ser social, o qual cria e renova as próprias condições de 

sobrevivência na busca da produção e reprodução da sua vida socie-

tal e luta pela sobrevivência. Sua gênese está baseada no trabalho, 

assim como sua elevação em relação à sua própria base e aquisição 

de autonomia (Antunes, 2003).

O trabalho é um elemento central na vida do ser social. Possibilita 

sua sobrevivência e dá sentido para ela. A categoria trabalho, na sua 

centralidade, faz que o homem, ao trabalhar o mundo objetivo, se 

prove de maneira efetiva como um ser genérico (Marx, 1983). Cabe 

ao trabalho inclusive o predomínio no desenvolvimento do mundo 

dos homens, uma vez que somente nele se vê o novo a impulsionar a 

humanidade a patamares superiores de sociabilidade (Lessa, 1996).

O capitalismo, a partir do seu processo de desenvolvimento, 

crise e recriação, vem determinando, de maneira perversa, uma 

conjuntura na qual o trabalho tem seu sentido subvertido, afetando 

diretamente a vida do ser social, na medida em que limita suas pos-
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sibilidades de desenvolvimento e cerceia as chances de ampliação 

de uma “vida cheia de sentido” (Antunes, 1995), desvalorizando 

suas potencialidades.

Na análise sobre o modo de produção capitalista e suas determi-

nações, devem-se problematizar os traços predominantes na confi-

guração do capitalismo contemporâneo, apreendidos numa relação 

de continuidade e ruptura, associando traços antigos e novos, que 

promovem um desenvolvimento desigual e combinado no qual 

“coexistem, se convertem e se amalgamam formas arcaicas e mo-

dernas” (Guerra, 2013, p.236).

Diante da atual configuração do modo de produção capitalista e 

de suas consequências para a vida dos seres sociais, Guerra (2013) 

afirma:

[...] a atual crise do capital, seus antigos e reatualizados modelos de 

produção/reprodução e de acumulação incidem na construção das 

subjetividades, constituindo um sujeito que adere, acriticamente, 

ao fetiche oriundo do processo de financeirização do capital, não 

apenas respondendo, mas incorporando sua racionalidade como 

modo de ser, pensar e agir. (p.236)

No processo de desenvolvimento do modo de produção ca-

pitalista, apesar das muitas mudanças nele ocorridas que afetam 

diretamente a organização do trabalho e, em consequência, os traba-

lhadores, o que na realidade aconteceu foi uma mutação no padrão 

de acumulação, e não no modo de produção em si, que prosseguiu 

com a intensificação e a exploração do trabalho. Como aponta 

Guerra (2013):

O atual padrão de acumulação que Harvey (2004) chama de 

“despossessão”, que caracteriza o novo imperialismo, atualizando 

as relações de dependência e exploração entre os países, é expressão 

da atual crise do capitalismo e alcança um grau de complexidade 

e aprofundamento nunca antes sequer presumido pelos analistas, 

exigindo processos de restauração do capital, produzindo mudan-

ças das mais significativas, especialmente no que tange ao papel do 
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34  ÉLIDI CRISTINA TINTI

Estado, cuja presença na economia e na regulação do mercado de 

trabalho se torna cada vez mais forte. (p.235)

Ainda segundo o autor: “Conforme argumenta Harvey (2004), 

no novo imperialismo, a acumulação de capital se realiza (des)apos-

sando a classe trabalhadora materialmente e no campo dos direitos 

humanos e sociais” (p.235).

Mészáros (2006) realça a necessidade de se compreender os ele-

mentos que compõem o funcionamento do sistema de capital, de 

maneira que se possa desvelar suas determinações, numa perspec-

tiva histórica:

[...] é preciso entender a dialética objetiva da contingência e da 

necessidade, assim como do histórico e do trans-histórico no contexto 

do modo de funcionamento do sistema do capital. Esses são os 

parâmetros categorizadores que ajudam a identificar os limites rela-

tivos e absolutos dentro dos quais o poder sempre historicamente 

ajustado do capital se afirma trans-historicamente, através de muitos 

séculos. (p.184-5)

A partir da compreensão desse modo de produção como um 

processo em constante mutação e com diversas determinações, re-

tomamos a discussão sobre a categoria trabalho e sua centralidade, 

usando como referência uma importante questão apresentada por 

Antunes (1995): “O trabalho não é mais, para lembrar Lukács, pro-

toforma da atividade dos seres sociais ou, para recordar Marx, ne-

cessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o 

homem e a natureza?” (p.36).

O mesmo autor aponta os elementos necessários para a formu-

lação de uma resposta minimamente aceitável: “Se na formulação 

marxiana o trabalho é o ponto de partida do processo de humani-

zação do ser social, também é verdade que, tal como se objetiva na 

sociedade capitalista, o trabalho é degradado e aviltado” (p.123), 

assim: “Como resultante da forma de trabalho na sociedade capita-

lista tem-se a desrealização do ser social” (p.124).
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Temos então a vida do ser social sendo determinada por con-

dições objetivas, compondo um contexto de alienação e de cercea-

mento da autonomia e das possibilidades de mudança. Segundo 

Heller (1985):

Existe alienação quando ocorre um abismo entre o desenvolvi-

mento humano-genérico e as possibilidades de desenvolvimento 

dos indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e a 

participação consciente do indivíduo nessa produção. [...] Esse 

abismo não teve a mesma profundidade em todas as épocas nem 

para todas as camadas sociais; [...] mas, no capitalismo moderno, 

aprofundou-se desmesuradamente. (p.38)

O desenvolvimento das forças produtivas, portanto, deixa de 

significar a potencialização das capacidades do homem genéri-

co para constituir o aumento da miséria e das tragédias humanas 

(Lessa, 1996). Nesse sentido, Marx (1983) afirma:

[...] o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à 

sua essência, [...] portanto ele não se afirma, mas se nega em seu 

trabalho, [...] não se sente bem, mas infeliz, [...] não desenvolve 

energia mental e física livre, mas mortifica a sua physis e arruína 

a sua mente. Daí que o trabalhador só se sinta junto a si fora do 

trabalho. Sente-se em casa quando não trabalha e quando trabalha 

não se sente em casa. O seu trabalho não é portanto voluntário, mas 

compulsório, trabalho forçado. Por conseguinte, não é a satisfação 

de uma necessidade, mas somente um meio para satisfazer necessi-

dades fora dele. (p.153)

A partir dessas determinações colocadas pelo capital, o Estado 

é chamado a intervir para lidar com as consequências trazidas pela 

perversidade desse modo de produção, que, contraditoriamente, 

explora e degrada o trabalhador, ao mesmo tempo que necessita 

dele para sua produção e reprodução.
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As respostas do Estado à “questão social emergente”1 serão 

diversas, de acordo com o momento histórico em análise. Dessa 

maneira, podemos identificar claramente a função do surgimento 

e do desenvolvimento do Serviço Social na conjuntura brasileira. 

Como escreve José Fernando Silva (2013):

A análise sobre a gênese do Serviço Social como profissão é 

impensável fora dos marcos da ordem burguesa, da sua sociabili-

dade e suas inerentes contradições fundadas na propriedade pri-

vada dos meios de produção e na apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida. (p.29)

O autor complementa:

Posto isso, não há como contestar: as protoformas do Serviço 

Social brasileiro, seu aperfeiçoamento e sua institucionalização – 

que lhe garantiram o estatuto de profissão na divisão sociotécnica 

do trabalho –, estiveram sempre e organicamente vinculados à 

manutenção da ordem. Esse ingrediente encontra-se na gênese do 

Serviço Social, sendo, por isso, insuprimível desde que mantidas as 

bases da sociabilidade burguesa. (p.81)

É preciso, portanto, compreender a gênese do Serviço Social 

organicamente vinculada à sociabilidade burguesa, configurando 

um processo que, no caso brasileiro, irá se desenvolver no início do 

século XX, especificamente na década de 1930, período no qual são 

fundadas as protoformas do Serviço Social brasileiro, década que 

também marca a gênese das políticas sociais no Brasil.

É justamente na emergência do capitalismo monopolista que 

o Estado burguês se vê chamado a intervir na “questão social”, 

administrando suas expressões e garantindo a preservação e o con-

trole da força de trabalho. Essa intervenção estatal se dá mediante 

 1 Para aprofundar o debate sobre a questão social, tal qual a compreendemos 

neste estudo, ver Marx (1984). 

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   36Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   36 31/12/2015   15:15:3831/12/2015   15:15:38



CAPITALISMO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  37

exigências econômico-sociais, mas também por conta do protago-

nismo político-social das camadas trabalhadoras, aliando-se a isso 

o dinamismo político e cultural que passou a permear a sociedade 

burguesa, com as diferenciações no interior da estrutura de classes. 

Segundo José Fernando Silva (2013):

Foi nesse terreno sócio-histórico de ampliação dos serviços e 

constituição das grandes instituições estatais e privadas, raciona-

lização, tecnização e especialização das ações profissionais, com 

o objetivo de aprimorar e aperfeiçoar as formas de controle das 

mazelas sociais, que o Serviço Social surgiu como uma profissão 

privilegiada e socialmente legitimada para lidar com a “questão 

social”. (p.125)

Portanto, o Serviço Social surge porque existe uma questão so-

cial emergente, a qual pode ser interpretada de diversas maneiras. 

Neste livro, entendemos essa questão, com o auxílio de Iamamoto 

(2006), como sendo a expressão de

[...] desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes 

sociais, mediadas por disparidades nas relações de gênero, carac-

terísticas étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa 

amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civili-

zação. (p.17)

Pensando no surgimento da intervenção social na emergência 

dessa sociedade capitalista, temos a constituição do Serviço Social 

como profissão apenas quando este rompe com as formas filantró-

picas e assistenciais anteriores. A profissionalização do assistente 

social se dá justamente quando sua atuação passa a ocorrer no con-

texto de organismos e instâncias alheios às matrizes originais das 

protoformas do Serviço Social, apesar de ter mantido esse referen-

cial, o qual determinou sua prática por vários anos.

O mercado de trabalho criado para o assistente social é como 

executor das políticas sociais, e a massividade da relação profissio-
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nal assalariada marca o caráter efetivamente não liberal de seu exer-

cício. A afirmação e o desenvolvimento de um estatuto profissional 

se darão com a inter-relação de dois aspectos: o das demandas so-

cialmente colocadas para o assistente social e o das reservas próprias 

de forças teóricas e prático-sociais (Paulo Netto, 1996a).

Mais adiante veremos que a redefinição desse estatuto profis-

sional irá decorrer da incorporação de novas e diferentes matrizes 

teórico-culturais, trazendo importantes elementos para a discus-

são dessa construção operada na profissão, como o sincretismo, o 

ecletismo e o pluralismo.

José Paulo Netto (1996a) salienta sobre essa redefinição:

[...] contando com as práticas das suas protoformas, [o Serviço 

Social] não se legitima socialmente por resultantes muito diversas. 

A sua prática, orientada por um sistema de saber e inserida institu-

cionalmente no espectro da divisão social e técnica do trabalho, não 

vai muito além de práticas sem estes atributos. (p.99)

Aliando-se a essa discussão o componente referente ao contexto 

político no Brasil, no qual se seguiram as várias etapas do processo 

de constituição da profissão, merece relevância o contexto determi-

nado pela ditadura militar. Para José Paulo Netto (2006):

A dialética entre o Serviço Social no país antes e durante/

depois do ciclo autocrático não é nem a ruptura íntegra, nem a 

mesmice pleonástica: é um processo muito complexo em que rom-

pimentos se entrecruzam e se superpõem a continuidades e reite-

rações [...]. (p.136)

Ou seja, várias tendências com as quais a profissão se enrique-

ceu foram se definindo e se desenvolvendo, formando o seu cons-

tructo atual.

A importância desse momento histórico do país para o desen-

volvimento da profissão reside no fato de que, segundo Paulo Netto 

(2006):
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A luta contra a ditadura e a conquista da democracia política 

possibilitaram o rebatimento, no interior do corpo profissional, 

da disputa entre projetos societários diferentes, que se confronta-

vam no movimento das classes sociais. As aspirações democráticas 

e populares, irradiadas a partir dos interesses dos trabalhadores, 

foram incorporadas e até intensificadas pelas vanguardas do Serviço 

Social. Pela primeira vez, no interior do corpo profissional, reper-

cutiam projetos societários distintos daqueles que respondiam aos 

interesses das classes e setores dominantes. É desnecessário dizer 

que esta repercussão não foi idílica: envolveu fortes polêmicas e 

diferenciações no corpo profissional – o que, por outra parte, é uma 

saudável implicação da luta de ideias. (p.11)

As forças políticas que incidem nas condições e nas relações 

de trabalho do assistente social envolvem uma série de mediações 

que, por sua vez, incidem no processamento da ação e nos resul-

tados projetados tanto individual como coletivamente, pois “[...] a 

história é o resultado de inúmeras vontades lançadas em diferentes 

direções que têm múltiplas influências sobre a vida social” (Iama-

moto, 2008, p.230).

A ditadura, portanto, muito influenciou o desenvolvimento do 

Serviço Social. Também o processo de democratização, a partir da dé-

cada de 1980, influiu na profissão, impulsionando-a a rever seu sig-

nificado e sua inserção na sociedade. Essas influências são verificadas 

no Movimento de Reconceituação, que experimentou diferentes 

momentos, a partir do contexto político de cada fase desse processo.

Trabalho profissional sob a égide do capital: o 
assistente social enquanto trabalhador

Faremos agora a discussão sobre como se dá o exercício profis-

sional do assistente social na conjuntura na qual é chamado a inter-

vir, sob determinadas condições, como um trabalhador, com uma 

formação específica, questão que será desenvolvida no Capítulo 2.
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Para a discussão sobre as condições de trabalho do assistente so-

cial, partimos do pressuposto de que, como observa José Fernando 

Silva (2013), 

[...] situar o Serviço Social como uma profissão inserida no meta-

bolismo do capital, como parte de sua produção e reprodução em 

escala ampliada, é condição básica para explicar o significado social 

dessa profissão e para endossar uma atuação profissional inspirada 

no ponto de vista da totalidade. (p.23)

Nesse sentido, salientamos que, conforme Braz e Rodrigues 

(2013):

[...] os novos valores veiculados no mundo do capital não envolvem 

apenas a esfera da produção. Envolvem, de modo mediato, o con-

junto das relações sociais, incluindo diversas modalidades de práti-

cas para além do espaço fabril, nas quais se incluem, dentre outras 

especializações do trabalho coletivo, o Serviço Social. (p.262)

Analisando as condições concretas com que o profissional depa-

ra no trabalho, Guerra (2010) afirma:

[...] como uma tendência que abarca as profissões assalariadas, os 

assistentes sociais têm seus espaços, condições e relações de traba-

lho precarizados e quase totalmente destituídos de direitos. Viven-

ciam e enfrentam, ao mesmo tempo, as expressões da exploração 

e dominação do capital sobre o trabalho e efetivam respostas no 

campo dos direitos, captando e enfrentando as expressões da cha-

mada “questão social”, que se convertem, por meio de múltiplas 

mediações, numa diversidade de demandas para a profissão. Tais 

respostas, que não são neutras, dependem de o profissional assu-

mir a sua condição de trabalhador assalariado e do domínio de um 

referencial teórico-metodológico que o ajude a fazer a leitura mais 

correta dessa realidade. (p.716-7)
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A reflexão do autor traz a situação do profissional para o con-

texto da realidade social determinada pelo capitalismo, apontando a 

importância de ele ter a devida clareza sobre sua condição, contan-

do com um referencial teórico-metodológico que deverá orientar 

suas análises e sua atuação.

Essa questão aparece ratificada na seguinte afirmativa de uma 

das participantes da pesquisa, que, apesar de não aprofundar a 

reflexão, expõe o conflito que o profissional enfrenta entre o refe-

rencial teórico-metodológico e a realidade objetiva.

Enquanto profissional, tentamos lançar mão de referencial que 

busca o conhecimento da totalidade e do indivíduo como prota-

gonista de sua história, com capacidade de emancipação. Em con-

trapartida, nos deparamos com posturas conservadoras, autoritárias, 

discriminatórias, tecnocratas e clientelistas enfraquecendo o direito 

à liberdade e emancipação dos sujeitos e consequentemente enfra-

quecendo a efetividade da ação do profissional. (Fátima – assistente 

social – entrevista, grifo nosso)

Guerra (2010) enumera os conflitos existentes na realidade con-

creta em que se realiza o trabalho dos assistentes sociais e que inci-

dem diretamente no exercício profissional.

A precarização do exercício profissional se expressa por meio de 

suas diferentes dimensões: desregulamentação do trabalho, mudan-

ças na legislação trabalhista, subcontratação, diferentes formas de 

contrato e vínculos que se tornam cada vez mais precários e instáveis, 

terceirização, emprego temporário, informalidade, jornadas de tra-

balho e salários flexíveis, multifuncionalidade ou polivalência, deses-

pecialização, precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil 

organização profissional, organização em cooperativas de trabalho 

e outras formas de assalariamento disfarçado, entre outras. (p.719)

Os aspectos citados configuram um quadro que traz diversas 

implicações para as respostas que o assistente social é chamado a 
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dar no seu trabalho cotidiano. Isso porque, além de atender a de-

manda que se lhe apresenta na forma de expressões da “questão 

social”, o profissional se vê como parte dessa realidade e também 

sofre com as determinações decorrentes da forma como a sociedade 

está organizada. José Fernando Silva (2013) ressalta:

É preciso destacar que a sociabilidade em curso não apenas 

engessa o profissional nas suas relações de trabalho assalariado–

estranhado, mas também, simultaneamente, endurece sua “alma 

crítica” (vista como desnecessária), retira dele as condições obje-

tivas para que ele se qualifique mais profundamente, para além do 

imediatamente posto no cotidiano profissional, submetendo-o a 

uma esfera meramente operativa. (p.129)

Iamamoto (2006) também discute essa questão, enfatizando a 

tensão existente entre a autonomia profissional e a condição assa-

lariada do assistente social. Considera que, mesmo com a regula-

mentação do Serviço Social como uma profissão liberal, que dispõe 

de estatutos legais e éticos que lhe atribuem autonomia teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, está sujeito a um 

contrato de trabalho com organismos empregadores, públicos ou 

privados, pelo qual se afirma como trabalhador assalariado. 

Guerra (2010) faz esta observação sobre as consequências da 

degradação das condições de trabalho para esse profissional:

Muito raramente a literatura produzida no Serviço Social se 

debruça sobre as consequências geradas pela degradação das con-

dições de trabalho e vida dos assistentes sociais. Por vezes, as ações 

repetitivas, rotineiras e acríticas, os imediatismos, a fragmentação 

do trabalho, a urgência em dar respostas, a necessidade de buscar 

soluções individuais, sendo responsabilizado pelo seu sucesso ou 

fracasso, acarreta doenças profissionais, submetidos que estão à 

pressão para resolver os problemas que requisitam respostas ime-

diatas e urgentes. (p.722)
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Essa importante questão relativa às condições de trabalho do 

assistente social inserido na sociabilidade burguesa e chamado a 

atender determinada demanda foi várias vezes apontada pelas pro-

fissionais nas entrevistas da pesquisa de campo. Reproduzimos a 

seguir as falas que consideramos mais representativas com relação a 

essa questão, que falam da satisfação ou não das profissionais com 

suas condições de trabalho com relação a salário, carga horária, re-

gime de trabalho, relações institucionais, exigências etc.

Eu estou parcialmente satisfeita, mas acredito que a contrata-

ção de mais profissionais e reformas na estrutura física do setor 

proporcionariam agilidade no atendimento dos processos. (Camila 

– assistente social – entrevista)

O trabalho respeita a nova carga horário de 30 horas semanais, 

as relações entre a equipe são boas, decisões e dúvidas são discu-

tidas em grupo, porém as relações com os demais profissionais 

ainda não configuram trabalho interdisciplinar. A remuneração 

é muito precária, não acompanha o aumento anual inflacionário, 

não permite qualidade de vida, além de não remunerar, em valores 

ideais, a insalubridade e não remunerar periculosidade. A institui-

ção proporciona curso e capacitações, assim como também auxilia, 

financeiramente, o funcionário para realizar as mesmas. (Carolina 

– assistente social – entrevista)

Quanto ao salário e à carga horária, podem ser considerados 

satisfatórios. Existe um fator dificultador, que é o de decifrar a 

realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de 

preservar e efetivar direitos a partir das demandas emergentes no 

cotidiano. (Fátima – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Nessas colocações, observamos que aparecem aspectos posi-

tivos e negativos no que diz respeito às condições de trabalho, as 

quais, como já ressaltado e explicitado na última fala, irão influir 

diretamente no conteúdo do trabalho do assistente social.
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Sobre essa mesma questão, destacamos a seguir outras falas 

que consideramos significativas, por abordarem de maneira mais 

aprofundada a relação entre as condições de trabalho, as relações 

estabelecidas (institucionais, com as demandas), a culpabilização 

do profissional e o conteúdo do trabalho realizado.

Nesta fala, é apontado esse conflito da profissão, assim como as 

possibilidades de enfrentamento que o assistente social possui, de 

uma maneira crítica e otimista, sem desconsiderar as dificuldades.

[As condições de trabalho são] Como a de todos nós, num país 

capitalista e tudo... Nós estávamos falando justamente disso: a 

forma como a precarização do trabalho acontece, as formas como as 

relações de poder, num país que não é democrático, porque não é; o 

país não é democrático, as vias não são democráticas, as instituições 

não são democráticas... Então, o quanto a gente sofre com as rela-

ções de poder! [...] É aquele jogo: o que tá aparente e o que tá oculto. O 

que tá aparente é uma situação, é uma condição, e a forma como isso 

se estabelece fica oculta. E você fica sujeito! Então você tem condi-

ções de trabalho cada vez piores. E quando a gente fala em relações 

de poder, dentro das instituições públicas, também está falando de 

relações político-partidárias, e arbitrárias, e não democráticas... Por 

que qual é o interesse de quem usa essa via de fazer da sociedade 

uma sociedade mais democrática, mais igualitária? Nenhum! Mas 

na aparência... Então aí as coisas não dão certo? Bom, “a culpa é dos 

profissionais”! Você culpabiliza o indivíduo. “É o profissional que é 

ruim! Ah, funcionário público!” Sabe, é ruim mesmo! Então você 

não tem estrutura de trabalho, você fica cavando possibilidades de 

dar mais qualidade pro seu trabalho, de humanizar o atendimento, 

de ter um ambiente mais acolhedor, e na verdade a pessoa chega aqui 

e fala: que sujeira é essa? Porque faz oito meses que vocês tão sem 

uma pessoa para vir limpar! Quer dizer, o que você quer passar pra 

essa pessoa? Que pra pobre qualquer coisa tá bom? Tá bom, né! 

Falta só a instituição dizer pra você: “uai, mas a casa dela por um 

acaso é mais limpa que isso pra ela tá reclamando?” Porque qual é a 

mensagem que tá implícita aí: ah, não faz muita diferença. Tem um 
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jogo sutil, subjetivo, e que você precisa olhar, e fazer a crítica, pra 

você fazer o enfrentamento, porque senão você passa a acreditar! [...] 

não adianta reclamar, a gente precisa se fortalecer no coletivo e tentar 

fazer um enfrentamento! Como nós vamos dar qualidade, como 

nós vamos fazer esse enfrentamento, e não deixar a instituição nos 

convencer, convencer a população de que nós somos uma porcaria 

mesmo! De que nós não temos competência técnica, de que nós não 

temos competência profissional, de que nós somos incompetentes, 

que não damos conta de desempenhar as nossas funções com mais 

qualidade. É difícil, e tem hora que eles fazem de tudo para nos des-

mobilizar [...] Esse enfrentamento, ele é tecido nas relações; e a gente 

não tem tempo! (Layla – assistente social – entrevista)

Em outro momento, essa mesma profissional irá situar a pro-

fissão, de maneira bastante clara, no contexto da centralidade e 

da precarização do trabalho na sociedade do capital, apontando 

as consequências disso não só para o exercício profissional, como 

também para a vida dos assistentes sociais.

[...] O que está acontecendo com a nossa profissão é o que está 

acontecendo com a educação. Você vai na escola, você vê a situação 

dos professores, a situação física mesmo, de desgaste, de ganhar 

mal, então tem que ter dois, três empregos, trabalha longe... Quer 

dizer, nós estamos sujeitos ao que todos os trabalhadores estão sujeitos, 

mas à medida que o seu espaço sócio-ocupacional vai se sucateando, 

a sua vida vai se sucateando, e às vezes você percebe isso no aspecto 

das pessoas, na angústia, nas queixas... E quando você não tem um 

recurso teórico pra fazer a crítica, e pra descolar da realidade um 

pouco, olhar pra ela e falar espera lá, o que acontece aqui, pra poder 

pensar isso de uma outra forma, você cai numa alienação que empo-

brece a sua vida, não só as suas relações de trabalho! As nossas con-

dições de trabalho não são fáceis, como as da grande maioria. Aí 

ficamos iguais, nos encontramos, porque é isso, o trabalho faz isso 

com a gente. E o discurso da instituição, como discurso social, é de 

que você é que é o incompetente, quem não tem competência não 
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se estabelece, então, o incompetente é o profissional. A gente tem 

vivido muito isso. Porque nós lidamos assim com questões éticas, 

com a pressão da população, com a atuação da população... [...] 

Mas também, se a gente não for enfrentar, aí é que nós vamos virar 

massa de manobra mesmo. (Layla – assistente social – entrevista, 

grifo nosso)

A fala a seguir pontua de maneira objetiva as dificuldades, con-

tudo, não remete ao possível potencial que o assistente social teria 

para o enfrentamento dessa realidade.

Com relação às relações institucionais. existem muitas mudan-

ças na estrutura e na forma de gerir. Temos uma aparente autonomia 

que é bastante controlada e que sofre severas intervenções internas 

e externas. Há um parco investimento em relação à capacitação 

profissional, o espaço físico destinado ao trabalho do serviço social 

normalmente é um local inadequado e pouco sigiloso. Com relação 

ao salário/carga horária, o salário na maioria é muito baixo, levando 

muitas profissionais a terem dois empregos. Quanto às exigências, 

quase todos os dias há uma nova norma ou comunicado interno de 

novas atribuições, porém a instituição não acompanha oferecendo con-

dições para que possamos atender essas novas prerrogativas, acabando 

por vogar o pacto da mediocridade onde eu “faço de conta que faço e 

a instituição faz de conta que foi feito”. (Beth – assistente social – 

entrevista, grifo nosso)

Na fala a seguir, foram destacados vários aspectos concernentes 

às condições de trabalho da assistente social e apontadas as difi-

culdades impostas principalmente pela instituição empregadora, 

que configuram um contexto de inúmeros desafios para que os 

profissionais realizem seu trabalho de maneira crítica.

Tenho uma boa remuneração, se comparada à média nacional, 

entretanto, o salário base é pequeno e a maior parte da remuneração 
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é variável e está vinculada ao cumprimento de metas, o que ocasiona 

um clima de pressão e insegurança. As metas geralmente são rela-

cionadas a tempos determinados para a realização de cada serviço. 

Se, por um lado, as metas contribuem para reduzir o tempo que o 

usuário espera para ter a resposta da sua solicitação, por outro lado, 

elas muitas vezes desconsideram problemas estruturais, como ino-

perância e instabilidade dos sistemas, insuficiência de servidores, 

falta de salas e equipamentos, entre outros, colocando a responsa-

bilidade exclusivamente sobre o servidor. A relação com a equipe 

de Serviço Social da Gerência Executiva é muito boa, tendo em 

vista que os profissionais são críticos, propositivos e abertos para 

reflexão e troca de experiências. O diálogo com os outros setores 

envolve muitos limites e desafios e tem sido construído ao longo do 

tempo. Entretanto, o Serviço Social na instituição tem enfrentado 

problemas como: exigência, por parte de alguns gestores, de exe-

cução, pelos assistentes sociais, de ações estranhas às previstas na 

lei que regulamenta a profissão e no edital do concurso; nem todos 

os locais de atendimento garantem o devido sigilo profissional, 

de acordo com o que rege o Código de Ética Profissional; falta de 

tempo para reflexão e estudo; pouca participação na elaboração de 

projetos e tomada de decisões; mensuração do trabalho por meio 

de dados prioritariamente quantitativos, em detrimento dos qua-

litativos. É preciso lembrar que o Serviço Social [nesta instituição] 

passou por um período de quase desmonte e atualmente está ten-

tando reconstruir o seu espaço, apesar de todos os limites e desafios. 

(Lucy – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Retomando aspectos da discussão anterior realizada neste capí-

tulo sobre as protoformas do Serviço Social no que se refere ao seu 

modo de intervir nas mazelas sociais produzidas pelo capitalismo, 

modo este requisitado pelo Estado burguês, Guerra (2010) chama a 

atenção para o fato de que muitas práticas presentes nesse início da 

profissão ainda são vistas hoje como determinadas pelas condições 

objetivas em que se efetiva esse trabalho profissional na atualidade:
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Por se tratar de um exercício profissional que atua nas expres-

sões da chamada questão social, que se manifesta no cotidiano da 

vida dos usuários dos serviços sociais e das políticas sociais, nossa 

intervenção não desvela seus fundamentos. Ao contrário, na ime-

diaticidade do cotidiano, dadas as suas características estruturado-

ras, a tendência é de considerar a intervenção pelo seu resultado, 

sem buscar os seus fundamentos, e de realizar intervenções que 

concebam o indivíduo isolado da estrutura e contexto sócio-his-

tórico, de modo a responsabilizá-lo, e mais ainda, a culpabilizá-

-lo pelo seu suposto sucesso ou fracasso, com o que subvertem-se 

princípios e diretrizes da formação profissional. (p.721)

Mais adiante, a autora fala sobre a importância da formação 

profissional no contexto dessa configuração atual do trabalho pro-

fissional, permeado por inúmeras dificuldades:

Ora, o contexto que vivemos é propício aos apelos aos subje-

tivismos, adaptação de comportamentos, amenização de confli-

tos, como se os resultados fossem decorrência da mera vontade 

do sujeito. Com isso, nem sempre o profissional percebe a incom-

patibilidade entre os objetivos institucionais e os profissionais, 

e, sobretudo, com os princípios do projeto ético-político e pro-

fissional. Tais elementos vêm implicando a emergência de novas 

demandas para o Serviço Social e a necessidade de redimensionar a 

formação profissional. (p.722)

Pensando nos aspectos que permearam a discussão feita neste 

capítulo, expressos sobretudo nas falas das profissionais entrevista-

das, reproduzimos uma importante afirmação de Iamamoto (2006) 

que resume a inserção da profissão na sociabilidade atual:

É nesta tensão entre produção da desigualdade, da rebeldia e 

da resistência que trabalham os assistentes sociais, situados nesse 

terreno movido por interesses sociais distintos, os quais não é pos-
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sível abstrair – ou deles fugir – porque tecem a trama da vida em 

sociedade. (p.17)

A autora contribui significativamente para o nosso estudo ao 

trazer:

Transitar da análise da profissão para o seu efetivo exercício 

agrega um complexo de novas determinações e mediações essen-

ciais para elucidar o significado social do trabalho do assistente 

social – considerado na sua unidade contraditória de trabalho con-

creto e trabalho abstrato – enquanto exercício profissional especia-

lizado que se realiza por meio do trabalho assalariado alienado. Esta 

condição sintetiza tensões entre o direcionamento que o assistente 

social pretende imprimir no seu trabalho concreto – afirmando sua 

dimensão teleológica e criadora –, condizente com um projeto pro-

fissional coletivo e historicamente fundado; e os constrangimentos 

inerentes ao trabalho alienado que se repõem na forma assalariada 

do exercício profissional. (p.214)

A fala a seguir aponta a importância de o assistente social reco-

nhecer e desvelar as relações de trabalho para definir sua prática:

[...] a forma como você constrói a relação profissional com essas 

pessoas e os marcos que você estabelece de fidelidade, de demo-

cracia, é o que possibilita que você não tenha uma prática alienada, 

que não faça a manutenção, que possa questionar as condições de 

trabalho, o nosso modo de vida, o que a gente pensa. [...] a gente, 

enquanto assistente social, tem que fazer a crítica, tem que lutar, tem 

que trabalhar as vias democráticas, as vias da garantia de direitos, 

o tempo todo, porque é a possibilidade de enfrentamento que a gente 

tem. [...] Numa relação que é profissional, mas ela é permeada pela 

história, pela crítica, pelo referencial teórico-metodológico que a gente 

tem, pelos nossos marcos civilizatórios, pelo que a gente entende como 

conquista de direitos. Isso tá aí o tempo todo. (Layla – assistente 

social – entrevista, grifo nosso)
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As falas permitem ponderar as diferenças identificadas, de acor-

do com a inserção de cada assistente social, se considerarmos que as 

relações por eles estabelecidas interferem decisivamente no exer-

cício profissional, uma vez que “o significado social do trabalho 

profissional do assistente social depende das relações que estabe-

lece com os sujeitos sociais que o contratam, os quais personificam 

funções diferenciadas na sociedade” (Iamamoto, 2008, p.215).

A discussão realizada até o momento nos permite afirmar, junto 

com José Fernando Silva (2013):

[...] não há como discutir a formação e o trabalho profissional dos 

assistentes sociais, sem considerar esse complexo cenário e as con-

dições materiais objetivas determinadas pela economia-política 

(entendida como a produção e reprodução do ser social na sua tota-

lidade). (p.122-3)

Essas condições objetivas que determinam o contexto de tra-

balho e de formação dos assistentes sociais perpassam também o 

processo de construção e desenvolvimento da profissão, deixando 

claro que as condições atuais do processo formativo e do exercício 

profissional são fruto desse processo.

O processo de reconceituação do Serviço Social e 
a construção do arcabouço teórico-metodológico 
da profissão

O processo de renovação do Serviço Social implicou a constru-

ção de um pluralismo profissional, ou seja, a existência de diferentes 

aportes teórico-metodológicos que vieram embasar a legitimação 

prática e a validação teórica da profissão.

O Movimento de Reconceituação ocorreu a partir da década 

de 1960 e representou uma tentativa da profissão de rever suas 

protoformas e a partir daí questionar seu referencial teórico-me-

todológico, bem como seu aparato técnico-operativo e sua postura 
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ético-política. Essa renovação aconteceu ao longo de diversas eta-

pas, as quais detalharemos adiante.

José Paulo Netto (2005, p.135) considera que existem quatro 

“nós” decisivos do processo de renovação do Serviço Social: 1o) 

instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco 

profissional; 2o) diferenciação das concepções profissionais, com o 

recurso diversificado a matrizes teórico-metodológicas alternativas 

(negando a homogeneidade); 3o) sintonia da polêmica teórico-me-

todológica profissional com as discussões em curso no conjunto 

das ciências sociais; 4o) constituição de segmentos de vanguarda 

(investigação e pesquisa). 

A partir desses nós, falaremos sobre o desenvolvimento do pro-

cesso de reconceituação a partir das diferentes linhas teórico-meto-

dológicas que se fizeram presentes no movimento.

Considerando a heterogeneidade desse processo, temos que, de 

acordo com Paulo Netto (2005):

A dialética entre o Serviço Social no país antes e durante/

depois do ciclo autocrático não é nem a ruptura íntegra, nem a 

mesmice pleonástica: é um processo muito complexo em que rom-

pimentos se entrecruzam e se superpõem a continuidades e reite-

rações. (p.136)

As práticas profissionais próprias do Serviço Social tradicional 

serão contestadas a partir do momento em que sua eficácia enquan-

to intervenção institucional é negada, diante dos próprios resul-

tados que produz. Some-se a isso a contestação social dos anos de 

1960 no cenário nacional, que irá se internalizar no Serviço Social, 

metamorfoseando-se em problemática profissional.

A reconceituação do Serviço Social no Brasil é parte integrante 

de um processo no qual se via a urgência de fundar uma unidade 

profissional que respondesse às problemáticas comuns da América 

Latina. Entretanto, tal processo não se dá sem dificuldades: com 

a ausência de uma ruptura total com a tradição e com a evolução 

dos protagonistas da renovação, ocorre uma sobreposição de re-
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ferenciais teóricos, concepções ideológicas e indicativos prático-

-profissionais, ou seja, as linhas de desenvolvimento se misturam.

O Movimento de Reconceituação ocorrido no Serviço Social a 

partir da década de 1960 foi marcado principalmente pelo ques-

tionamento da profissão no que diz respeito a finalidades, funda-

mentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos 

e formação profissional. Os últimos vinte anos representaram um 

processo de ruptura teórica e política com o lastro conservador de 

suas origens, em contrapartida ao revigoramento de uma reação 

(neo)conservadora aberta e/ou disfarçada em aparências que a dis-

simulam (Iamamoto, 2008).

Na obra de Paulo Netto (2005) são descritas três direções cons-

titutivas do processo de renovação: a perspectiva modernizadora, 

a perspectiva de reatualização do conservadorismo e a perspectiva 

renovadora (proposta de ruptura com o Serviço Social tradicional).

A perspectiva modernizadora é a primeira expressão da renova-

ção do Serviço Social. O principal intelectual dessa tendência é José 

Lucena Dantas, o qual trouxe as contribuições mais significativas, 

assumindo posição de destaque no movimento.

Tal perspectiva apresenta um lastro eclético, com a recusa ao 

rompimento com o estatuto e a funcionalidade subalternos do Ser-

viço Social: o assistente social se insere nesse contexto como um 

“real funcionário do desenvolvimento”. Segundo Yazbek (2009):

No caso do Serviço Social, um primeiro suporte teórico-

metodológico necessário à qualificação técnica de sua prática e à 

sua modernização vai ser buscado na matriz positivista e em sua 

apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. 

Este horizonte analítico aborda as relações sociais dos indivíduos 

no plano de suas vivências imediatas, como fatos, como dados, que 

se apresentam em sua objetividade e imediaticidade. O método 

positivista trabalha com as relações aparentes dos fatos, evolui den-

tro do já contido e busca a regularidade, as abstrações e as relações 

invariáveis. (p.6)
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A afirmação dessa perspectiva se dá com a realização do Semi-

nário de Araxá, no qual será discutido o sentido sociotécnico do 

Serviço Social. Seu conteúdo é reformista, capturando o tradicio-

nal sob novas bases, com uma tônica mudancista. O indivíduo é 

considerado desajustado por conta de estruturas inadequadas e os 

objetos de intervenção são as “situações sociais-problema”.

A dominância teórica do Documento de Araxá, construto 

final do seminário, é o referencial estrutural-funcionalista, pro-

pondo uma intervenção congruente com a dinâmica da autocracia 

burguesa.

A cristalização dessa perspectiva se dá com a realização do Se-

minário de Teresópolis, onde ocorrerá o coroamento do transfor-

mismo. A tônica dessa discussão será a operacionalidade do Serviço 

Social, ou seja, um redimensionamento metodológico, com a busca 

da definição de um modelo de prática ou método profissional com 

fundamentação científica.

Para Paulo Netto (2005), a produção de Lucena Dantas não 

constitui algo sólido diante daquilo a que inicialmente se propõe. 

Tal concepção científica irá estabelecer conexões superficiais entre 

os dados empíricos da vida social para que se possa intervir meto-

dicamente sobre elas.

O deslocamento da perspectiva modernizadora se dará com 

a realização dos seminários de Sumaré e do Alto da Boa Vista, os 

quais tiveram uma repercussão menor em comparação com os dois 

primeiros, diante de sua pobreza teórica e do simplismo das inter-

venções dos conferencistas.

Nesses dois seminários já aparece a perspectiva de reatualização 

do conservadorismo, e as concepções conservadoras assumirão uma 

nova roupagem.

Essa perspectiva traz uma exigência e uma valorização enérgi-

cas de elaboração teórica que se estende ao nível da formação. Há 

a recusa aos padrões teórico-metodológicos próprios da tradição 

positivista, com a crítica à interpretação causalista da socialidade e 

à assepsia ideológica do conhecimento.
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A inspiração dessa perspectiva é fenomenológica, porém, por 

meio do uso de fontes secundárias, observa-se um processo de sim-

plificação, marcado pelo ecletismo. Paulo Netto (2005) considera 

como expoentes dessa perspectiva as autoras Ana Augusta Almei-

da e Ana Maria Braz Pavão.

Almeida é a responsável pela formulação seminal dessa vertente 

no processo de renovação, ao elaborar a “nova proposta”, que traz 

o conceito de transformação social, a dimensão social presente na 

dimensão pessoal e a visão personalista, tendo como marco desse 

referencial teórico-metodológico a tríade diálogo, pessoa e trans-

formação social.

Para Paulo Netto (2005), a nova proposta de Almeida não des-

borda o terreno do tradicionalismo profissional, e sim recupera a 

herança psicossocial, com a centralização nas dinâmicas indivi-

duais, por meio de um viés psicologizante.

O autor cita também, como colaboradora dessa perspectiva, 

Anésia de Souza Carvalho, a única que se aproximou de fontes ori-

ginais (Merleau-Ponty). Entretanto, aqui ainda se mantém o viés 

do subjetivismo e da circunscrição individual, com a proposta de 

intervenções microscópicas frente às situações sociais-problema, na 

linha da ajuda psicossocial.

A perspectiva renovadora do Serviço Social vem propor uma 

ruptura. Faz a crítica aos suportes teóricos, metodológicos e ideoló-

gicos do Serviço Social tradicional, recorrendo, para isso, à tradição 

marxista. Conforme Yazbek (2009):

É no bojo deste movimento, de questionamentos à profissão, 

não homogêneos e em conformidade com as realidades de cada 

país, que a interlocução com o marxismo vai configurar para o Ser-

viço Social latino-americano a apropriação de outra matriz teórica: 

a teoria social de Marx. Embora esta apropriação se efetive em 

tortuoso processo. (p.7)

Essa perspectiva irá se confrontar com a autocracia burguesa, 

denotando seu ineliminável caráter de oposição. Depende da li-
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berdade democrática para avançar, dada sua interação com o mo-

vimento das classes sociais, e traz as principais questões relativas à 

dinâmica contraditória e macroscópica da sociedade.

Apresenta grande vinculação com a universidade, já que o espa-

ço acadêmico era menos adverso do que outros espaços às apostas 

de rompimento, dada a vigência do período militar fascista. Em 

contrapartida, as experiências de extensão universitária vivenciadas 

na época buscarão romper com o isolamento intelectual.

Apesar dos avanços que tal perspectiva representa para o de-

senvolvimento da profissão, observa-se uma incidência prático-

-operacional limitada, se comparada às outras vertentes. Paulo 

Netto (2005) ressalta:

[...] o que se verifica é uma dupla dificuldade na relação das van-

guardas afetas à intenção de ruptura com o grosso da categoria 

profissional. De um lado, há um descompasso entre o universo 

simbólico a que a produção teórico-metodológica e profissional 

das vanguardas remete e aquele que parece pertinente à massa da 

categoria – e para este descompasso tanto contribui a formulação 

nem sempre límpida das vanguardas (condicionada por exigências 

de comunicação teórica mais rigorosa e/ou pelos vieses da acade-

mia) quanto o próprio empobrecimento cultural recente do assis-

tente social (determinado basicamente pela degradação do nível 

da formação na universidade refuncionalizada pela ditadura). É 

óbvio que cabe aos protagonistas da renovação a tarefa principal 

na superação deste gargalo. A outra dificuldade relaciona-se à 

pobreza de indicativos prático-profissionais de operacionalização 

imediata que esta perspectiva tem oferecido aos profissionais – 

mais precisamente, à inadequação entre muitos dos seus indicati-

vos e as condições objetivas do exercício profissional pela massa da 

categoria. (p.254-5)

Como veremos adiante, essa dificuldade apontada pelo autor 

com relação à vertente de ruptura e os rebatimentos desta no tra-

balho cotidiano do assistente social são questões extremamente 
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atuais, sobretudo se considerarmos tal dificuldade à luz da forma-

ção profissional, apontando as limitações existentes para que os 

profissionais se apropriem de modo crítico de dada perspectiva 

teórico-metodológica.

A superficialidade dos indicativos práticos para a operacionali-

zação dessa perspectiva, apontada por Paulo Netto (2005), é corro-

borada por Santos (2012), que pontua:

[...] a incorporação no Serviço Social do referencial teórico marxista – 

característica do movimento de renovação dessa área em sua dire-

ção de intenção de ruptura – não se viu acompanhada de um arsenal 

de instrumentos e técnicas próprios que objetivasse uma prática 

coerente com essa teoria. (p.1)

Para Paulo Netto (2005), existem três momentos constitutivos 

da perspectiva de intenção de ruptura: sua emersão, sua consoli-

dação acadêmica e seu posterior espraiamento sobre a categoria 

profissional.

O projeto de ruptura remete à tradição marxista, explícita ou 

discretamente, entretanto, isso se dá de diferentes maneiras ao 

longo do processo. Na sua emersão, aproxima-se da tradição mar-

xista pelo viés da militância política. Em seguida, dominará o “mar-

xismo acadêmico”, compreendendo o recurso às fontes originais e, 

mais à frente, a recuperação de diferentes substratos da tradição 

marxista para analisar a atualidade profissional. Ademais, o lastro 

eclético percorrerá todas as formulações.

Sua emergência data da década de 1970, mais precisamen-

te, entre os anos de 1972 e 1975, na Escola de Serviço Social da 

Universidade Católica de Minas Gerais. É em Belo Horizonte que 

aparece a primeira formulação brasileira da intenção de ruptura, 

com a elaboração de uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo 

profissional.

Essa formulação apresenta limitações com relação ao viés da 

tradição marxista que incorpora, chamado por Paulo Netto (2005) 

de marxismo sem Marx ou marxismo vulgar.
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O “marxismo sem Marx” que enforma a reflexão belo-horizon-

tina, precisamente à falta de uma sustentação ontológico-dialética 

e na escala em que devia conectar teoria e intervenção prático-pro-

fissional, vai na direção da conjunção do fatalismo mecanicista 

com o voluntarismo idealista – numa síntese que, como Lukács 

o demonstrou há muito, é típica do marxismo vulgar, necessaria-

mente eclético (Lukács, 1974). Assim é que o “Método Belo Hori-

zonte”, combinando o formalismo e o empirismo na sua redução 

epistemológica da práxis, estabelece vínculos iluministas entre 

concepção teórica e intervenção profissional, deforma as efetivas 

relações entre teoria, método e prática profissional e simplifica 

indevidamente as mediações entre profissão e sociedade. (p.287-8)

Leila Lima Santos e Vicente de Paula Faleiros são considerados 

importantes autores dessa perspectiva. O último é responsável pela 

produção que significativamente contribuiu para a emergência e o 

desenvolvimento da intenção de ruptura, ultrapassando o viés mili-

tantista, por meio da incorporação de novos referenciais.

A partir da década de 1980, tem início a visão crítica sobre a ex-

plicação da sociedade e do exercício profissional nela inscrito e tam-

bém sobre o ideário profissional, imprimindo um modo de pensar 

construído na sua trajetória histórica. Segundo Iamamoto (2008):

Esse avanço se expressa na ultrapassagem da mera denúncia 

do tradicionalismo profissional ao efetivo enfrentamento de seus 

dilemas, tanto na construção da crítica teórica quanto na elucidação 

de seus limites socioculturais e políticos na condução do trabalho 

profissional; no empenho em superar “metodologismos” a favor de 

uma maior proximidade do Serviço Social com as grandes matrizes 

do pensamento social na modernidade, delas extraindo os funda-

mentos teórico-metodológicos para a explicação da profissão e para 

iluminar as possibilidades de sua atuação. (p.237)

A perspectiva teórico-metodológica amparada na teoria de Marx 

assumiu posição central e importância incontestável no processo de 
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fundamentação do exercício e dos posicionamentos teóricos da pro-

fissão. Yazbek (2009) escreve:

Este referencial, a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, 

vai imprimir direção ao pensamento e à ação do Serviço Social no 

país. Vai permear as ações voltadas à formação de assistentes sociais 

na sociedade brasileira (o currículo de 1982 e as atuais diretrizes 

curriculares); os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da expe-

riência associativa dos profissionais, como suas convenções, con-

gressos, encontros e seminários; está presente na regulamentação 

legal do exercício profissional e em seu Código de Ética. Sob sua 

influência ganha visibilidade um novo momento e uma nova qua-

lidade no processo de recriação da profissão na busca de sua rup-

tura com seu histórico conservadorismo (cf. Netto, 1996, p.111) 

e no avanço da produção de conhecimentos, nos quais a tradição 

marxista aparece hegemonicamente como uma das referências 

básicas. (p.11)

Para Paulo Netto (2005), existem dois tempos fundamentais na 

construção da intenção de ruptura: o “Método BH” e a obra de Ma-

rilda Vilela Iamamoto, esta última o sinal da maioridade intelectual 

da perspectiva de intenção de ruptura, erradicando as contrafações 

empiristas, formalistas e (neo)positivistas.

Trata-se de uma elaboração que, exercendo ponderável influên-

cia no meio profissional, configura a primeira incorporação bem 

sucedida, no debate brasileiro, da fonte “clássica” da tradição 

marxiana para a compreensão profissional do Serviço Social. É 

absolutamente impossível abstrair a reflexão de Iamamoto da con-

solidação teórico-crítica do projeto da ruptura no Brasil. (p.276)

Para o autor, Iamamoto “[...] procura compreender o significado 

social do ‘exercício profissional em suas conexões com a produção e 

reprodução das relações sociais na formação social vigente da socie-

dade brasileira’” (p.290). A autora possui uma justa compreensão 
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da postura teórico-metodológica marxiana, comprometendo-se 

com a perspectiva ontológica original de Marx e superando os vie-

ses mais generalizados da tradição marxista. Interpreta o Serviço 

Social a partir de sua inserção na dinâmica capitalista, supondo que 

o redimensionamento político da profissão está condicionado ao 

atendimento de novas requisições teóricas e intelectuais.

Dessa forma, Paulo Netto (2005) considera que a produção de 

Iamamoto representa um marco no processo de renovação do Ser-

viço Social:

[...] a partir de meados dos anos 80, patenteia-se que a perspectiva 

da intenção de ruptura não é apenas um vetor legítimo do pro-

cesso de renovação do Serviço Social no Brasil – evidencia-se o seu 

potencial criativo, instigante, e, sobretudo, produtivo. (p.267)

O autor finaliza seu estudo sobre as contribuições de Iama-

moto ponderando que, apesar da falta do suporte de análises mais 

modernas da ordem burguesa, sua obra constitui um marco no 

desenvolvimento da intenção de ruptura:

Em todas as direções e perspectivas do processo de renovação 

profissional levado a cabo no Brasil, constatamos as marcas do 

sincretismo (com seu inevitável acólito, o ecletismo) que persegue 

historicamente as (auto)representações do Serviço Social, sem-

pre repostas quando a profissão pretende fundar-se como campo 

específico do saber ou lastrear a sua legitimidade numa base 

“científica”. Mesmo a análise da perspectiva da intenção de rup-

tura mostra a enorme dificuldade para superar esta problemática 

– o que só parece possível quando a especificidade profissional é 

transladada para a sua inserção na reprodução das relações sociais, 

compreendendo-se a profissão como tecnologia social (como o faz 

Iamamoto). (p.307)

O processo de construção da hegemonia de novos referenciais 

teórico-metodológicos e interventivos, ocorrido a partir da tradição 
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marxista, se dá mediante um debate plural que, mesmo sugerindo a 

convivência e o diálogo de diferentes tendências, supõe uma direção 

hegemônica. “A questão do pluralismo, sem dúvida uma das ques-

tões do tempo presente, desde os anos 80 vem se constituindo objeto 

de polêmicas e reflexões do Serviço Social” (Yazbek, 2009, p.11-2).

Cabe retomarmos as palavras de Paulo Netto (1989) com rela-

ção às contribuições que a tradição marxista pode oferecer ao Ser-

viço Social: melhor compreensão do significado social da profissão, 

melhor visualização da intervenção socioprofissional e dinamização 

da elaboração teórica dos assistentes sociais.

Para que a tradição marxista traga os contributos necessários 

para o Serviço Social, Iamamoto (2008) aponta para uma importan-

te questão sobre sua apropriação e manipulação:

No campo da tradição marxista, verifica-se uma preocupação 

em incorporar as contribuições de Marx não “evangelicamente”, 

mas como um “manancial inesgotável de sugestões” (Luxemburgo, 

1960, p.393), que necessitam ser atualizadas por meio da pesquisa 

histórica criadora a partir das condições particulares da sociedade 

brasileira. Esse é um pré-requisito indispensável para que pos-

sam iluminar novas perspectivas para o exercício profissional 

cotidiano. (p.236)

Ademais, é inegável a contribuição oferecida pela teoria mar-

xiana para que a profissão pudesse de fato analisar criticamente 

seu exercício profissional e a realidade social que se coloca coti-

dianamente no trabalho do assistente social, tendo como elemen-

to norteador os princípios do projeto ético-político construídos e 

reafirmados ao longo da história do Serviço Social.

Essa contribuição é percebida a partir de uma abordagem histó-

rica sobre a produção e a reprodução das relações sociais com base 

na teoria social de Marx, na qual se tem o percurso metodológico 

e o arsenal de categorias teóricas para a análise do significado da 

profissão, tomando o Serviço Social como uma especialização da 

divisão sociotécnica do trabalho (Iamamoto, 2008).
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Para Paulo Netto, o recurso à tradição marxista clarifica cri-

ticamente o sentido, a funcionalidade e as limitações do exercício 

profissional. Todavia, o autor ressalta que não considera hegemô-

nica a tradição marxista no cenário profissional. Ao refletirmos 

sobre a formação profissional e esse projeto ético-político que busca 

se afirmar no Serviço Social, trazemos uma polêmica afirmação 

desse autor, disponibilizada em entrevista contida na obra de José 

Fernando Silva (2013):

[...] eu acho que esse projeto [ético-político] está em crise, e ao 

falar que esse projeto está em crise o que eu estou dizendo é que 

a hegemonia que ele simbolizou, que ele pretendeu simbolizar, 

está em risco. Isso afeta diretamente a sua pergunta: “não está se 

atraindo muita gente para assistência, enquanto a gente precisa 

reforçar outras áreas?”. Sim, mas você não tem como travar isso, 

se você não tem uma formação teórico-política que clarifique isso, 

meu amigo! Eu não vejo alternativa para isso não, ou seja, em curto 

prazo a minha visão é muito pessimista do quadro profissional. Se 

a minha amiga Marilda [Iamamoto] estivesse aqui ela diria que o 

meu pessimismo leva ao imobilismo. Eu quero dizer que eu não 

penso assim, tanto não penso que quero agir e atuar, colaborar, mas 

o que eu vejo é que você tem aí uma intercorrência de tantos vetores 

que acabam mesmo vulnerabilizando aquele projeto. (p.116) 

Na mesma obra, há também outro depoimento que aponta para 

um mesmo contexto: “Quer dizer, é lógico que esse Projeto Ético-

-Político – que eu acho que tem que ser ampliado no sentido de 

chegar até a intervenção do Serviço Social – ainda está distante e 

muita gente não sabe nem mesmo o que ele é” (Silva e Silva, apud 

Silva, J. F. S., 2013, p.173).

Buscando dar significado a essas colocações, José Fernando 

Silva (2013) irá afirmar:

Reafirmar a importância da contribuição marxiana e de sua 

tradição para o Serviço Social nos dias atuais significa, necessa-
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riamente, perquirir e radicalizar a direção social empreendida por 

meio do Projeto Ético-Político Profissional, no Brasil, a partir do 

legado deixado pela perspectiva de “intenção de ruptura” na era 

pós-reconceituada (formulada, sobretudo, com maior maturidade, 

na década de 1990), sem deixar de reconhecer as bases conserva-

doras e reformistas que marcaram a gênese do Serviço Social no 

mundo e no Brasil (ontologicamente dadas – portanto, insuprimí-

veis sob a ordem burguesa). (p.221)

Essas pontuações suscitam a reflexão sobre as dificuldades 

vivenciadas no interior da profissão e expressas diretamente na 

formação dos assistentes sociais, determinando, mesmo que não so-

zinhas, o trabalho profissional. No Capítulo 2 abordaremos os di-

lemas colocados para o profissional nesse contexto estruturado pela 

formação profissional e pelas condições objetivas da sociabilidade 

burguesa, apontando as diversas questões que perpassam a dimen-

são teórico-metodológica para o assistente social, tratando o sincre-

tismo, o pluralismo e o ecletismo a partir daquilo que é exigido do 

profissional e dos meios de que dispõe para realizar seu trabalho.

Este é o dilema central que norteou o trabalho que originou 

este livro: como se dá, para o assistente social, a “adoção” de deter-

minada perspectiva teórico-metodológica para guiar seu trabalho 

profissional, considerando as condições objetivas em que ocorrem 

suas intervenções e a formação dele. Para Carvalho (1986):

[...] é indispensável na formação profissional do assistente social 

uma sólida base teórico-metodológica para que o profissional possa 

responder às exigências do exercício do Serviço Social, efetivando, 

reconstruindo e recriando a prática profissional dentro das condi-

ções objetivas de trabalho que se colocam para a profissão. (p.40)

A autora complementa:

É a vinculação universidade/realidade como fundamento básico 

para a concretização do processo de formação profissional do assis-
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tente social que, de fato, responda com a consistência e a dinamici-

dade necessárias às exigências da atual conjuntura brasileira. (p.42)

É fundamental também que seja garantida, na formação profis-

sional, a reflexão sobre a dimensão técnico-operativa, como um dos 

elementos que constituem os “meios” de organização da prática. 

Um bom domínio dos instrumentos e das técnicas contribui para 

uma prática profissional competente, aliando de maneira coerente 

as três dimensões da profissão: teórico-metodológica, técnico-ope-

rativa e ético-política. Para Santos (2012):

[...] se a prática profissional interventiva do Serviço Social requer 

tais dimensões, a formação profissional deve, por sua vez, contem-

plar, de fato, os conhecimentos necessários a essas competências, 

quais sejam, conhecimentos teóricos, conhecimentos ético-políti-

cos e conhecimentos procedimentais, visto que o Serviço Social é 

uma profissão interventiva. (p.55)

A autora considera que a competência teórica, indispensável 

para a formação profissional, não é capaz, sozinha, de habilitar a in-

tervenção profissional. É necessária uma formação teórica adequa-

da para que a teoria, que oferece o significado social da ação, auxilie 

o profissional na ultrapassagem do conhecimento do senso comum, 

rompendo também com a suposta neutralidade dos instrumentos e 

das técnicas.

As competências teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política são requisitos fundamentais que permitem ao pro-

fissional colocar-se diante das situações com as quais se defronta, 

vislumbrando com clareza os projetos societários, seus vínculos 

de classe e seu próprio processo de trabalho. (Abess. Cedepss, 

1997, p.67)

Essas questões remetem aos dilemas presentes na formação 

(conforme discutiremos no Capítulo 2) e que vão se constituir em 
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dilemas do trabalho profissional (discussão aprofundada no Ca-

pítulo 3), em situações em que o assistente social se vê chamado a 

intervir, mas sem dispor dos subsídios necessários para uma análise 

crítica da realidade e das suas possibilidades de ação. Forti e Guerra 

questionam (2010):

[...] como poderíamos trabalhar aspectos inerentes à realidade 

social, trabalhar com expressões da “questão social”, direitos 

sociais e política social sem sermos capazes de captar as determina-

ções da realidade social? Não seriam as distorções nessa captação, 

a sua incipiência ou até a sua impossibilidade as reais responsáveis 

pelas dúvidas ou pela negação do potencial da teoria? (p.11)

O trabalho do assistente social na atual conjuntura

Ao tratarmos as consequências do contexto social, político e 

econômico do país para as demandas colocadas aos assistentes so-

ciais no seu trabalho cotidiano, particularizamos a discussão sobre 

os determinantes da sociabilidade burguesa para essa conjuntura 

em que eles são chamados a atuar.

A partir da década de 1990, com o consenso de Washington, o 

governo brasileiro iniciou aqui a implantação do neoliberalismo, 

processo que se deu com algumas particularidades, as quais trouxe-

ram consequências diversas para as políticas sociais.

Apesar de o Brasil ter adotado tardiamente o receituário neo-

liberal das chamadas políticas de ajuste estrutural, não foram mi-

nimizadas as consequências sociais, expressas na deterioração das 

políticas sociais e no agravamento das condições sociais da popula-

ção, processos que se retroalimentam. Soares (2011) assim entende 

o chamado custo social de ajuste no país:

A combinação perversa entre a reestruturação recessiva da eco-

nomia e do setor público; a geração de novas situações de exclusão 

social; e o agravamento das já precárias condições sociais daquela 
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parcela da população já considerada “em situação de pobreza”, 

resulta naquilo que estamos chamando de custo social do ajuste no 

Brasil. (p.172)

Segundo Guerra (2013): “[...] o receituário neoliberal prioriza 

a abertura da economia ao capital estrangeiro, a minimização do 

Estado, as privatizações dos bens públicos, a desregulamentação 

do mercado de trabalho e a mercantilização dos serviços” (p.239). 

Diante disso, pode-se dizer que a maneira pela qual o Estado lida 

com as demandas sociais geradas pelo capital possui uma inten-

cionalidade. A autora aponta os objetivos da reforma gerencial do 

Estado, do seu ponto de vista:

A reforma gerencial do Estado teve como objetivo, exatamente, 

atuar nesta direção: do desmonte dos direitos, de desestabilizar os 

sindicatos, de acabar com as já escassas medidas de proteção social. 

Ela altera a arquitetura das políticas sociais no que diz respeito à 

sua funcionalidade, pois substitui todos os pressupostos básicos da 

execução dos serviços públicos, convertendo-os à lógica do mer-

cado em detrimento da garantia de direitos, ou seja, a satisfação 

das necessidades humanas passa a se processar pela mediação do 

mercado. (p.239)

Dessa forma, temos um processo no qual o surgimento e o agra-

vamento da desigualdade e da pobreza geram demandas sociais 

incompatíveis com as restrições impostas pelo ajuste das políticas 

sociais. Soares (2011) ressalta:

Mesmo em nosso país, onde jamais fomos capazes de construir 

um efetivo Estado de Bem-Estar Social, ao invés de evoluirmos 

para um conceito de Política Social como constitutiva do direito 

de cidadania, retrocedemos a uma concepção focalista, emergen-

cial e parcial, onde a população pobre tem que dar conta dos seus 

próprios problemas. [...] Somente uma concepção estratégica de 

políticas econômicas e sociais mais integradas seria capaz de abrir 
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espaço para que o gasto social pudesse acentuar sua natureza redis-

tributiva, na sua dupla dimensão de direito da cidadania e de incor-

poração dos “não incorporados”, através de políticas universais de 

maior significado transformador, como Educação e Seguridade 

Social. Dar as costas a essa temática mais abrangente e definir a 

política social como um “nicho incômodo” não é mais do que pro-

jetar para o futuro a reprodução ampliada da pobreza, da desigual-

dade e da exclusão, típicas do “Brasil real” de hoje. (p.181-2)

Para as profissionais que participaram da nossa pesquisa, isso 

fica evidenciado no trabalho profissional da seguinte maneira:

[...] nos deparamos constantemente com famílias que tiveram seus 

direitos violados. Percebo que, na maioria dos casos, essas famílias 

sofrem com os expoentes da questão social (da ausência de renda, des-

conhecimento de seus direitos, trabalho informal, escolaridade incom-

pleta, entre outros). Através do estudo social, tentamos fazer que 

essas famílias sejam incluídas e articulamos recursos com o objetivo 

de garantir seus direitos. (Camila – assistente social – entrevista, 

grifo nosso)

Infelizmente, observa-se na rotina de trabalho que o país pos-

sui um imenso conjunto de leis protetivas, de garantia de direitos, 

porém as mesmas não são usufruídas, na prática, pela maioria da 

população. O acesso à educação e saúde de qualidade fica restrito à 

camada populacional que pode pagar pelo serviço privado, enquanto 

a maioria populacional fica restrita aos escassos serviços existentes, 

que, em sua maioria, funcionam de forma precária. Os programas de 

transferência de renda, criados para auxiliar as famílias por tempo 

breve, de intuito emancipador, se revelam a única fonte de renda de 

um grande contingente populacional, que, diante de tantos direitos 

negados, possui baixa perspectiva de emancipar-se. A proteção 

social à saúde, educação e trabalho, apesar de garantida constitucio-

nalmente, é, hoje, objeto de luta e objetivo a ser alcançado. (Carolina 

– assistente social – entrevista, grifo nosso) 
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O exercício profissional participa do mesmo movimento que 

permite a continuidade da sociedade de classes e cria possibilidades 

de sua transformação. São elaborados projetos para a sociedade, 

projetos profissionais diversos indissociáveis dos projetos mais 

amplos. Nos deparamos com forças sociais e políticas. Nosso exercí-

cio profissional é atropelado ou atravessado por relações de poder onde 

ainda predominam os condicionantes histórico-sociais do contexto em 

que estamos atuando. (Fátima – assistente social – entrevista, grifo 

nosso)

Observamos que as assistentes sociais entrevistadas identificam 

o desmonte das políticas sociais como um determinante para a de-

manda a que atendem nas diversas áreas de atuação, todas atraves-

sadas pela mesma conjuntura econômica, política e social.

A fala a seguir expressa uma reflexão mais aprofundada sobre a 

conjuntura em que ocorre o trabalho do assistente social brasileiro, 

discutindo o papel do Estado, a inserção e os desafios da profissão 

nesse contexto.

A conjuntura atual brasileira, fundamentada sob o viés neo-

liberal, é marcada pela acirrada desigualdade socioeconômica, 

mudanças no mundo do trabalho, privatização, aumento do 

“terceiro setor”, a partir da transferência de responsabilidade do 

Estado, precarização das políticas públicas etc. A história da polí-

tica social brasileira é marcada pela fragmentação, focalização e 

descontinuidade, sendo usada para manutenção da ordem vigente 

e para fins político-partidários. No âmbito da Seguridade Social, 

verificamos a desarticulação das políticas de saúde, assistência e 

previdência social. Percebe-se uma contradição entre a Seguridade 

Social regulamentada na Constituição de 1988 e sua efetivação. O 

rebatimento dessa realidade é identificado cotidianamente durante 

os atendimentos aos usuários. Atendemos uma população que sofre 

com a falta de acesso a direitos sociais básicos e vivencia o trabalho 

precário, informal, terceirizado, polivalente, a flexibilização das 

relações trabalhistas e o desemprego. O Serviço Social é uma profis-
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são inserida na divisão sociotécnica do trabalho capitalista, e, por 

isso, exerce seu fazer profissional no contexto da contradição e da 

luta de classes e participa do processo de reprodução das relações 

sociais. As mudanças no mundo do trabalho com a consolidação dos 

ideais neoliberais têm refletido diretamente na profissão. Para o assis-

tente social é um desafio permanecer no mercado, sem perder de 

vista os seus princípios éticos, políticos, teóricos e metodológicos. 

(Lucy – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Já na fala que se segue, é ressaltada a frustração da profissional 

ao atuar sob dada conjuntura, provavelmente em decorrência da 

não compreensão dos determinantes econômicos, políticos e so-

ciais, e revela o sentimento de impotência diante dos dilemas que 

lhe são colocados.

Como profissional, todos os dias sou colocada à prova. É claro: 

eu, como profissional engajada, busco superar os entraves, mui-

tas vezes além do meu limite físico e mental. As questões sociais 

se apresentam cada vez mais diversas, as relações mais complexas, 

e o mundo imerso numa crise onde prepondera a banalização dos 

direitos sociais. Tratamos cada vez mais de forma massificada, com 

recursos frágeis, instituições norteadas pelo “momento político”. 

Com bastante frequência me sinto frustrada com a ineficácia dos 

resultados obtidos e com a sensação de que não atingi os resulta-

dos esperados por MINHA culpa, como se eu não tivesse sabido 

administrar a dinâmica e os limites institucionais. Essas limitações 

trazem uma desconexão entre a formação acadêmica e a atuação 

profissional. Esse defrontamento diário é para mim um desafio, 

com o entendimento de que sou incompleta e que faço parte desse 

processo que se opera independente da mera vontade profissional. 

(Beth – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Essa fala deixa clara a dificuldade que o assistente social muitas 

vezes possui de realizar uma análise aprofundada sobre sua inser-

ção profissional e os condicionantes aos quais está submetido. Essa 
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crítica, como veremos nos capítulos seguintes, apenas será possível 

a partir de um referencial teórico-metodológico, permitindo uma 

leitura real e concreta da realidade.

Outra questão bastante importante, quando pensamos no tra-

balho profissional realizado sob a égide do capitalismo e a partir 

de todos os determinismos presentes na história da profissão, é o 

antagonismo existente entre o projeto ético-político profissional2 

e a ofensiva neoliberal. Conforme argumenta Paulo Netto (2006):

É evidente que a preservação e o aprofundamento deste projeto, 

nas condições atuais, que parecem e são tão adversas, dependem 

da vontade majoritária do corpo profissional – porém não só dela: 

também dependem vitalmente do fortalecimento do movimento 

democrático e popular, tão pressionado e constrangido nos últimos 

anos. (p.19)

Para Iamamoto (2006), pensar esse projeto profissional exige 

a articulação de duas dimensões: as condições macrossocietárias, 

que definem os limites e as possibilidades para o exercício profis-

sional, para além da vontade do sujeito individual, e as respostas a 

serem dadas por esses profissionais, amparadas em fundamentos 

teórico-metodológicos:

Certamente o Serviço Social é uma profissão que, como todas 

as demais, envolve uma atividade especializada – que dispõe de 

particularidades na divisão social e técnica do trabalho coletivo – e 

 2 O projeto ético-político tem sua construção no marco do Serviço Social no 

Brasil durante a transição da década de 1970 para a de 1980, conquistando sua 

hegemonia na década de 1990. É justamente no processo de recusa e crítica 

do conservadorismo realizado pela profissão que se encontram as raízes desse 

novo projeto profissional, ou seja, as bases do que se está denominando projeto 

ético-político. “[...] a contemporânea designação de projetos profissionais 

como ético-políticos revela toda a sua razão de ser: uma indicação ética só 

adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com uma direção 

político-profissional” (Paulo Netto, 2006, p.8).
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requer fundamentos teórico-metodológicos, a eleição de uma pers-

pectiva ética e a formação de habilidades densas de política. (p.9)

Destarte, se a profissão é determinada por condicionantes so-

ciais que vão além da vontade e da consciência dos agentes indi-

viduais, ela também é resultado da construção coletiva feita pelos 

sujeitos, forjando e tecendo diferentes respostas profissionais (Ia-

mamoto, 2008).

Nesse sentido, destacamos a fala a seguir, que aponta justa-

mente os desafios para uma atuação crítica em termos de trabalho 

profissional nesse contexto.

[...] durante o exercício profissional, nós esbarramos nos limites 

institucionais, políticos, estruturais e nas contradições inerentes, 

sendo um desafio atuar sob uma perspectiva de totalidade, na defesa 

dos direitos dos usuários dos nossos serviços e de uma nova ordem 

social justa e igualitária. (Lucy – assistente social – entrevista)

A lei que regulamenta a profissão (Brasil, 1993) trouxe uma 

importante contribuição ao definir quais são as competências e 

atribuições privativas do assistente social, além de ter estabelecido 

o papel e o funcionamento do Conselho Federal de Serviço Social 

(Cfess) e dos Conselhos Regionais (Cress).

De acordo com a referida lei, são consideradas competências do 

assistente social:

I – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto 

a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 

entidades e organizações populares;

II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 

participação da sociedade civil;

III – encaminhar providências, e prestar orientação social a indiví-

duos, grupos e à população;

IV – (Vetado);

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   70Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   70 31/12/2015   15:15:3931/12/2015   15:15:39



CAPITALISMO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  71

V – orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no aten-

dimento e na defesa de seus direitos;

VI – planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;

VII – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 

para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;

VIII – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, 

com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo;

IX – prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 

civis, políticos e sociais da coletividade;

X – planejamento, organização e administração de Serviços Sociais 

e de Unidade de Serviço Social;

XI – realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins 

de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

(Brasil, 1993)

As atribuições do assistente social são definidas na forma da lei, 

da seguinte maneira:

I – coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;

II – planejar, organizar e administrar programas e projetos em Uni-

dade de Serviço Social;

III – assessoria e consultoria de órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria 

de Serviço Social;

IV – realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informa-

ções e pareceres sobre a matéria de Serviço Social;

V – assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de gra-

duação como de pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 

conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular;

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   71Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   71 31/12/2015   15:15:3931/12/2015   15:15:39



72  ÉLIDI CRISTINA TINTI

VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 

Serviço Social;

VII – dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 

Social, de graduação e pós-graduação;

VIII – dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e 

de pesquisa em Serviço Social;

IX – elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comis-

sões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assis-

tentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao 

Serviço Social;

X – coordenar seminários, encontros, congressos e eventos asseme-

lhados sobre assuntos de Serviço Social;

XI – fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Fede-

ral e Regionais;

XII – dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públi-

cas ou privadas;

XIII – ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da ges-

tão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 

profissional. (Brasil, 1993)

Dessa forma, temos as diretrizes legais em que deve se dar o tra-

balho profissional. Entretanto, sabemos que a realidade concreta na 

qual o assistente social atua nem sempre acompanha tais diretrizes. 

No cotidiano, são muitos os desafios com que esse profissional de-

para, chamado a seguir uma série de normas, ao mesmo tempo que 

precisa dar uma resposta às demandas que se lhe colocam a partir 

das determinações da “questão social”.

Recentemente, foi aprovada a lei que determina que a jornada de 

trabalho do assistente social deve ser de 30 horas semanais, em com-

plemento à lei que regulamenta a profissão, garantindo o direito do 

profissional de não ser submetido a extensas jornadas de trabalho, 

sem prejuízo do seu salário em decorrência da redução da jornada.

Art. 1o: A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 5o-A: 
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“Art. 5o-A: A duração do trabalho do assistente social é de 30 

(trinta) horas semanais.” 

Art. 2o: Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na 

data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de 

trabalho, vedada a redução do salário. (Brasil, 2010)

Essa lei constitui uma grande conquista para a categoria dos 

assistentes sociais no Brasil, apesar dos diversos obstáculos para a 

sua efetivação, como o desrespeito à lei por parte das instituições 

empregadoras e a necessidade de os profissionais requererem seu 

direito judicialmente, além do grande acúmulo de trabalho com que 

os profissionais são obrigados a lidar, já que a redução da jornada 

de trabalho não implicou em aumento no número de profissionais 

dentro de cada espaço de trabalho.

Essa questão é mostrada de maneira clara nesta fala:

Com relação ao horário, houve recentemente o reconhecimento 

legal do trabalho em seis horas diárias, devido ao esgotamento men-

tal e físico a que a profissão leva a profissional, relacionada com as 

demandas. Porém, a demanda permaneceu a mesma ou aumentou; 

muitas das profissionais levamos trabalho para casa, somos identi-

ficadas por outros colegas de trabalho como privilegiadas por uma 

carga horária teoricamente menor, pois reduziu apenas a presença 

física no local de trabalho. (Beth – assistente social – entrevista)

Outra questão bastante polêmica é o fato de que algumas ins-

tituições, desconsiderando a exigência do cumprimento de tal lei 

como algo aplicável a todos os espaços de trabalho, a qual é uma 

determinação de âmbito nacional, ainda condicionam a redução da 

jornada de trabalho a alguns critérios, indo contra a prerrogativa 

legal, como verificamos na fala desta profissional:

Estou trabalhando 30 horas semanais, apesar da instituição não 

ter reconhecido esse direito de acordo com a Lei no 12.317, de 26 

de agosto de 2010. A carga horária de 30 horas semanais está sendo 
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possível somente aos assistentes sociais e outros servidores [em 

unidades] contempladas com o regime de trabalho em turnos inin-

terruptos de 6 horas diárias. Existem critérios específicos para que 

cada [unidade] possa realizar esse regime e a permanência também 

está relacionada ao cumprimento de metas. (Lucy – assistente social 

– entrevista, grifo nosso)

A partir do que foi abordado até aqui, podemos dizer que a ação 

profissional depende das condições subjetivas que definem deter-

minado perfil profissional, a partir de uma formação específica, 

mas depende sobretudo das condições objetivas em que a interven-

ção profissional se realiza, não devendo ser esquecido o potencial 

do profissional para se afirmar criticamente nesse contexto.

Abrindo caminho para as discussões subsequentes, lançamos 

estas significativas questões propostas por José Fernando Silva 

(2013), afinadas com o objetivo principal do trabalho que originou 

este livro:

[...] em que medida o espaço objetivamente dado contém a riqueza 

possível de ser potencializada por profissionais críticos e criativos? 

Mais do que isso, os profissionais de Serviço Social possuem, de fato, 

capacidade para ocupar esse espaço de forma crítica e propositiva? A 

formação profissional em curso, nas condições concretas em que vem se 

efetivando, será capaz de qualificar, formar (não apenas capacitar) 

a massa de trabalhadores sociais inseridos nos cursos de graduação à 

distância e/ou presenciais? [...] Não se trata, portanto, de dizer se 

temos ou não que enfrentar essa demanda (pois ela está objetiva-

mente posta e não pode ser abstratamente desconsiderada), mas 

de discutir como ela será tratada, as condições reais que temos para 

isso e o tipo de inserção que se pretende. (p.140)
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