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Resumo: O presente artigo buscou conhecer quais são as imposições das estruturas 
econômica e política do modo de produção capitalista para a efetivação do trabalho dos 
assistentes sociais, e de seu projeto ético-político. O interesse sobre o tema originou-se da 
realidade profissional, que demonstra as dificuldades existentes entre o objetivo da profissão – 
caracterizado por seu projeto ético-político –, em seu dia-a-dia de atuação frente à sociedade 
capitalista. O Serviço Social possui, em seus princípios, o compromisso com a transcendência 
da conservação de todas as formas de opressão. O modo de produção capitalista, por sua vez, 
possui um controle econômico e político que visa a garantia e a defesa de sua existência. 
Assim, ambos possuem características em frontal contradição. Esta contradição demanda a 
necessidade de questionar-se quais são as condições econômicas, mas, principalmente 
políticas para o trabalho do Assistente Social frente as pressões causadas pelo modo de 
produção capitalista. Diante das imposições do capitalismo, o profissional necessita de 
constante revisão profissional para garantir estratégias que possibilitem o cumprimento dos 
princípios assumidos no projeto ético-político e no código de ética profissional.  
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INTRODUÇÃO  

O tema proposto visa explorar as determinações das estruturas 

econômica e política do capitalismo na profissão dos assistentes sociais e no 

seu compromisso ético-político, uma vez que tais estruturas são inerentes ao 

modo de produção capitalista e este domina as relações profissionais, o que 

inclui os profissionais do Serviço Social. 

Tal temática originou-se da realidade profissional, observada pela 

pesquisadora e demais profissionais da área social, que demonstra as 

dificuldades existentes entre o objetivo da profissão dos assistentes sociais – 

caracterizado por seu projeto ético-político –, em seu dia-a-dia de atuação 

frente à sociedade capitalista.  

O surgimento do Serviço Social no Brasil foi permeado pela visão 

conservadora e positivista do século XX. Sua gênese ocorreu pelas 

transformações ocorridas na sociedade capitalista e pelo aprofundamento da 

questão social. Historicamente, a profissão atuou para atender aos interesses 
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do capital. A prática dos assistentes sociais do início da profissão, portanto, 

deu-se de forma alienada às necessidades da população. 

Atualmente, o Serviço Social possui, em seus princípios, o compromisso 

com a transcendência da conservação de todas as formas de opressão. O 

modo de produção capitalista, por sua vez, possui um controle econômico e 

político que visa a garantia e a defesa de sua existência. Assim, ambos 

possuem características em frontal contradição, o que implica o 

questionamento a respeito das condições para o trabalho do Serviço Social 

diante das pressões econômicas e políticas causadas pelo modo de produção 

capitalista. 

Diante disso, esta pesquisa busca a apreensão acerca da identidade 

profissional do assistente social no contexto da emergência capitalista. Esta 

apreensão se faz necessária para que se entenda o caráter do fundamento da 

profissão e os rumos que esta tomou ao longo do desenvolvimento profissional 

e intelectual de seus profissionais, frente à realidade econômica e política do 

modo de produção vigente. 

  

1  A ESTRUTURAÇÃO E A EVOLUÇÃO DOS MODOS DE PRODUÇÃO,    

SEGUNDO MARX 

Na produção social da vida, os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Essas relações 

são chamadas de relações de produção e correspondem a uma determinada 

fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais (MARX, 2008, p. 

47). Essa afirmação de Marx revela a totalidade da relação entre os homens, 

os quais carecem satisfazer suas necessidades e por meio do trabalho 

transformam a natureza, ao mesmo tempo que interagem com outros 

indivíduos. Nesse processo, estabelece-se a vida material e constituem-se as 

sociedades. 

 

A produção da vida, tanto a própria através do trabalho como a alheia 
através da procriação, surge-nos agora como uma relação dupla: por 
um lado como uma relação natural, e por outro, como uma relação 
social – social no sentido de ação conjugada de vários indivíduos, 
não importa em que condições, de que maneira e com que objetivo 
(MARX e ENGELS, 1999, p. 33). 



 

 

Com a produção e a reprodução social da vida, os indivíduos 

estabelecem entre si relações de produção. A produção e a reprodução de sua 

sobrevivência são determinadas pelo desenvolvimento das forças produtivas, 

que dizem respeito à transformação dos recursos naturais por meio do trabalho 

humano. Na medida que ocorre esse desenvolvimento material, decorre 

também o desenvolvimento de habilidades e técnicas nos indivíduos, pois ao 

empregarem sua força de trabalho nesse processo eles adquirem 

conhecimento. 

Germer (2009, p. 80) afirma que o trabalho é indispensável à reprodução 

material da vida e que o conhecimento resulta da prática: 

 

Através do trabalho para produzir seus meios de sobrevivência, o ser 
humano gerou, em primeiro lugar, o crescimento e a diferenciação da 
massa cerebral, do que resultou a gestação da consciência, e, em 
seguida, passou a aprender, isto é, a gerar conhecimento por 
intermédio do trabalho. O trabalho, portanto, é a fonte da consciência 
e do conhecimento. Na teoria de Marx o conhecimento não é fruto da 
contemplação, mas da atividade humana prática. [...] O conjunto dos 
materiais naturais que transforma para seu uso, dos instrumentos e 
demais materiais e instalações que o auxiliam no trabalho, e do 
próprio conhecimento acumulado e da aptidão adquirida para o 
trabalho, constituem as forças produtivas do trabalho. (GERMER, 
2009, p. 80) 

 

Assim, o autor elucida que o conhecimento alcançado com o trabalho se 

manifesta nas forças produtivas e a evolução do conhecimento gera, por 

consequência, o desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, Germer 

(2009, p. 82) conclui que o ato de trabalhar é o que origina as mudanças que 

as sociedades sofrem 

Engels (1995, p. 2-3) explica esse processo relatando que a reprodução 

da vida imediata se dá de dois tipos: a produção dos meios de existência e as 

ferramentas necessárias para essa produção; e a produção dos homens 

através da reprodução. Ou seja, produção gerada pelo desenvolvimento do 

trabalho e da família. Segundo o autor, a riqueza de uma sociedade é 

determinada pela quantidade de desenvolvimento do trabalho e produção de 

produtos, mas a relação familiar possui influência dominante sobre o regime 

social. No entanto, Engels afirma que essa influência familiar na estrutura 



 

social possibilita a produtividade acentuada, o que culmina no desenvolvimento 

da propriedade privada e das relações de classes desiguais. 

Contextualizando historicamente a teoria marxista, Iamamoto (2015, p. 

60) diz que o estudo de Marx iniciou-se com o trabalho na sociedade mercantil, 

em que este não é regulado pela sociedade, mas sim pela troca entre coisas, 

por meio dos produtores individuais. Dessa forma os pequenos comerciantes 

atuam de forma isolada reafirmando a propriedade privada e desdobrando-se 

em dois tipos de capitalistas: os capitalistas trabalhadores e os capitalistas 

industriais e proprietários latifundiários. A autora explica que essa forma de 

organização comercial isolada é o que proporciona a criação do valor, pois 

trata-se de uma relação de produção entre pessoas que se expressa e se 

vincula nas mercadorias – Netto e Braz (2012, p. 103) destacam que a lei do 

valor determina que as mercadorias devem ser trocadas conforme o tempo de 

trabalho socialmente necessário para produzi-las. Porém, Iamamoto afirma que 

o valor é tomado como coisa – assim é também com as relações sociais de 

produção –, devido à sua relação de produção ser embasada na troca entre 

mercadorias (IAMAMOTO, 2015, p. 61). 

Netto e Braz (2012, p. 104-105) descrevem esse processo explicando 

que no momento em que a produção mercantil alcança o seu desenvolvimento, 

surge a demanda pela divisão do trabalho ampliada, o que diversifica a 

produção de itens que compõem a fabricação de uma só mercadoria. Segundo 

os autores, os produtores passam a dependerem uns dos outros, mas não 

visualizam o seu trabalho como parte do conjunto do trabalho da sociedade, 

antes identificam que sua administração isolada – antes de precisarem 

negociar com outros produtores – lhes garante um trabalho independente.  

Netto e Braz (2012) concluem que é no mercado que o produtor é 

confrontado pelo caráter social do seu trabalho, pois é onde ele precisa da 

interdependência com os demais produtores no momento da compra e venda 

das mercadorias. Porém, essa interdependência, para os produtores, 

aparecem como relações entre as mercadorias, ou seja, entre as coisas, de 

forma que “a mercadoria passa a ser, então, a portadora e a expressão das 

relações entre os homens” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 105). 



 

Ao final do século XVIII e primeira metade do século XIX aconteceu a 

Revolução Industrial. Segundo Dobb (1983), através da estruturação e 

organização da indústria, tal revolução permitiu que ocorresse a transição do 

período feudal para o que chamamos de capitalismo. Ainda que o surgimento 

do modo de produção capitalista não fosse imediato, a transformação das 

relações sociais de produção nesse estágio passaram a definir um novo 

formato: “uma relação simples e direta entre capitalista e assalariados.” (DOBB, 

1983, p. 16). 

De acordo com o autor, essa relação entre trabalhador e capitalista se 

dá de forma puramente contratual e aparentemente indistinguível de quaisquer 

outras transações múltiplas de mercado livre de uma sociedade de trocas. Ou 

seja, trata-se de uma relação estranhada, que não reconhece a relação entre 

as pessoas, mas sim entre as coisas. Afirma, ainda, que o surgimento da 

classe proletária decorreu não somente de modificações técnicas aliadas ao 

surgimento de novos instrumentos de produção, mas também da divisão do 

processo de trabalho e o desenvolvimento das trocas, além da separação 

crescente entre o produtor, a terra e os meios de produção (DOBB, 1983, p. 

14). 

 

1  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO 

SERVIÇO SOCIAL: DA GÊNESE AO NOVO PROJETO PROFISSIONAL 

O Serviço Social como profissão tem a sua gênese no desenvolvimento 

capitalista, após a Revolução Industrial, no século XIX. As características que 

afirmaram a necessidade de seu surgimento, segundo Iamamoto (2014, p. 83), 

foram a constituição das classes burguesia e proletariado, consolidando a 

hegemonia do capital industrial e financeiro, e, em decorrência disso, a 

emergência da questão social em suas múltiplas expressões, que 

demandavam um profissional especializado para “tratar” das inúmeras 

questões em relação aos trabalhadores. A questão social é caracterizada por 

Iamamoto como “o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez 

mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 

apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte 



 

da sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 27). A questão social é proveniente das 

relações sociais de produção entre as classes citadas e serve como base de 

justificação para a ação do profissional do Serviço Social (EVANGELISTA e 

MONTEIRO, 2016, p. 7).  

Dessa forma, o Serviço Social tornou-se uma profissão reconhecida na 

divisão social do trabalho, “como um dos elementos que participa da produção 

e reprodução das relações de classes e do relacionamento contraditório entre 

elas” (IAMAMOTO, 2014, p. 77). A caridade tradicional, manifestada pelas 

inúmeras atividades filantrópicas praticadas pelas classes abastadas, e que 

trazia em seu contexto de assistência aos pobres os serviços sociais históricos, 

deu lugar à prática racional e centralizada da assistência como forma de 

prestação de serviços ao trabalhador pelo Estado. Com isso, o Serviço Social 

no Brasil atua integrado ao setor público, com a finalidade de controle junto à 

sociedade civil por parte do Estado. (IAMAMOTO, 2014, p. 85-86). 

No Brasil, de acordo com Behring e Boschetti (2011), a conexão entre o 

Serviço Social e a política social surgiu dessa intervenção estatal a partir de 

1930, mas com a finalidade de “conter” as expressões da questão social, que 

eclodiram após a crise de 1929. Portanto, o Serviço Social aportou no Brasil 

em 1932, recepcionado pela Igreja Católica e os setores abastados da 

burguesia católica que iniciaram as missões evangelizadoras para unificar a 

nação brasileira em torno do cristianismo e, consequentemente, fortalecer a 

família operaria na fé cristã. Eis a “ação cristianizadora do capitalismo” 

(VIANNA, apud MARTINELLI, 2011, p. 127), colocada por Martinelli como uma 

ação política de aceitação ao capitalismo, a fim de segurar as revoltas 

trabalhistas. Assim ocorreu a “profissionalização do Serviço Social, como 

especialização do trabalho coletivo” (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 13). 

 

2.2 A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

O surgimento do Serviço Social no cenário histórico, segundo Martinelli 

(2011, p. 67), possui uma identidade atribuída pelo capitalismo, com uma 

prática repressora e controladora aos trabalhadores, a fim de garantir a 

expansão e a consolidação definitiva do modo de produção capitalista. De 

acordo com a autora, o Serviço Social foi enfeitiçado como uma prática em 



 

benefício à classe trabalhadora, já que este era um instrumento de extrema 

importância para a burguesia e a sua consolidação enquanto classe dominante. 

Com essa identidade atribuída, o Serviço Social atuou de forma 

fetichizada, obscurecida, na produção e reprodução das relações sociais 

capitalistas, com uma prática que não reconhecia, mas expressava as 

determinações impostas pela classe burguesa aos seus trabalhadores.  

Iamamoto e Carvalho (2014, p. 126-127) destacam que: 

O Estado aparece como o benfeitor, voltado precipuamente para o 
bem-estar dos cidadãos, guardião da justiça e da paz social, detentor 
de uma ética e de uma vontade supra classes, representante dos 
interesses gerais da sociedade; o Estado tecnicamente armado para 
administrar os conflitos e problemas sociais, a serviço do povo. O 
Serviço Social, ao ser incorporado no aparato de Estado, tende a 
reproduzir, em sua prática institucional, não só o paternalismo 
autoritário estatal ante a classe trabalhadora, mas também o discurso 
do Estado, expressão da ideologia dos governantes. (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 2014, p. 126-127) 

 

Entende-se que com o não reconhecimento de sua identidade enquanto 

trabalhadores, os assistentes sociais eram ferramentas de reprodução das 

expressões da questão social expressadas no capitalismo. Assim, propagavam 

a repressão e a alienação aos trabalhadores, objeto de seu trabalho. 

Sendo trabalhadores, os assistentes sociais também permaneciam 

obscurecidos pela falta de conhecimento ao praticarem as suas atividades 

profissionais fetichizada com os demais trabalhadores, conforme destaca 

Martinelli (2011), na medida em que o assistente social impunha essa 

obscuridade, se nutria da falta de conhecimento que engendrava 

(MARTINELLI, 2011, p. 67). 

 

2.3 OS CÓDIGOS DE ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL E SEU PROJETO 

ÉTICO-POLÍTICO 

Ao longo de seus 80 anos de história, o Serviço Social teve grande 

avanço como profissão. Conforme visto anteriormente, com o surgimento do 

capitalismo e, consequentemente, da questão social, o Serviço Social passou a 

atuar nas camadas pauperizadas da população vulnerável, que, tomadas pela 

revolta de sua exploração, precisavam de agentes que viabilizassem a 

diminuição de seu sofrimento. Ainda sem uma visão crítica da sociedade em 



 

que era inserido, o Serviço Social atuou de forma totalmente alienada, 

vinculada e articulada com a ordem do capital em prol do desenvolvimento 

econômico e político deste modo de produção. 

O primeiro código de ética profissional do Serviço Social foi aprovado em 

1947 e baseava-se na observância das leis de Deus, sendo completamente 

dirigido pela igreja. Seu conteúdo estava constituído pelo positivismo e pelo 

neotomismo. Assim, o trabalho dos assistentes sociais nesse período era de 

contenção da população diante da exploração do capital (FORTI, 2005, p. 15). 

Somente após o Movimento de Reconceituação (iniciado em 1960 no 

âmbito latino-americano e efetivado na década de 1980 no Brasil), é que a 

profissão tomou um rumo político com vistas aos valores e princípios 

profissionais condizentes com a defesa e a emancipação da classe 

trabalhadora (IAMAMOTO, 2015, p. 42-43). 

De acordo com Forti (2005, p. 18), o segundo código de ética 

profissional foi aprovado em 1965, com base nas discussões acerca do 

conservadorismo, que foram levantadas no movimento de reconceituação. 

Revelou, portanto, traços da renovação profissional.  

Forti (2005, p. 21) coloca que em meio a diversos movimentos sociais 

nesse período, os assistentes sociais passaram a problematizar de forma 

crítica seu papel na sociedade capitalista e também as demandas às quais 

eram dirigidos. Segundo a autora isso foi determinante para que os referenciais 

éticos e teóricos dos assistentes sociais fossem revistos. Porém, nesse 

período, a autora conta que o posicionamento conservador permaneceu por um 

longo tempo na categoria. 

Segundo Netto (2015), a partir do Movimento de Reconceituação é 

desenvolvida uma disputa entre projetos políticos divergentes, os quais 

possuíam três vertentes teórico-metodológicas: Modernizadora, Reatualização 

do Conservadorismo e Intenção de Ruptura.  

Forti (2005, p. 23) relata que o Serviço Social começou a se preocupar 

com a metodologia profissional, então passaram a resgatar núcleos teórico-

ideológicos e revisá-los. Assim, os assistentes sociais buscaram a 

modernização de seus instrumentos para atender à funcionalidade demandada 

pela ditadura burguesa, sendo essa perspectiva denominada de vertente 



 

Modernizadora do Serviço Social, que se expressou no terceiro código de ética 

aprovado em 1975: 

Exigências do bem comum legitimam, com efeito, a ação 

disciplinadora do Estado, conferindo‐lhe o direito de dispor sobre as 
atividades profissionais – formas de vinculação do homem à ordem 
social, expressões concretas de participação efetiva na vida da 
sociedade. (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 1975, p. 
1) 

 

Assim, no código de ética de 1975 percebeu-se uma supressão das 

referências democrático liberais que se apresentaram no código anterior, o que 

expressou, segundo Netto (2015), a reatualização do conservadorismo 

profissional. 

Segundo Forti (2005, p. 25), os documentos de Araxá e Teresópolis 

configuraram grande papel para a renovação do Serviço Social. O encontro 

que gerou o documento de Araxá priorizou discussões acerca das teorias, 

valores, legitimidade e finalidades da profissão. Já o encontro que deu origem 

ao documento de Teresópolis discutiu os instrumentos de trabalho da categoria, 

a fim de garantir a eficácia no exercício profissional. Forti (2005, p. 25) afirma, 

que esse último buscou a validação da profissão nos complexos institucional-

organizacionais, pois buscava a qualificação profissional através de um perfil 

que se adequasse ao funcionalismo estrutural imposto pela ditadura militar. 

Nota-se, portanto, que a concepção teórica dos assistentes sociais 

nessa época era vinculada ao positivismo, de forma a buscarem se adequar 

aos interesses do capital e de seu desenvolvimento. 

Em um contexto de diversas mobilizações sociais em meados dos anos 

de 1980, e ao longo dessa década – na luta pela redemocratização do país e 

direitos sociais –, o Serviço Social obteve avanços intelectuais e organizativos, 

o que, segundo Forti (2005, p. 26) colocou a perspectiva modernizadora em 

questão e reacendeu a crítica que brotara no Movimento de Reconceituação. 

A partir disso ocorreram diversos debates na categoria, que culminaram 

no código de ética de 1986, no qual as referências éticas em desconexão com 

a História foram combatidas, conforme conta Forti: “Superam-se, portanto, as 

reflexões éticas obscurecidas pelas construções idealizadas da realidade, que 



 

situam a ética fora do campo dos condicionantes, fora das implicações dos 

interesses de classe.” (FORTI, 2005, p. 27). 

Percebe-se que a teoria marxista obteve centralidade na elaboração do 

código de 1986 e na busca pela superação do conservadorismo, pois é 

inerente à ela a busca pela totalidade histórica e crítica sobre a realidade, não 

permitindo a neutralidade dos profissionais no campo das relações sociais. 

Netto (2015, p. 2006) conta que essa busca pela ruptura com o 

conservadorismo profissional acabou culminando na construção do projeto 

ético-político. Entende-se, portanto, que o projeto profissional não pode ser 

desvinculado das construções históricas que embasaram os movimentos e 

embates sociais e teóricos, ocorridos no seio da profissão desde o seu início 

até os dias atuais.  

Dos espaços que o Serviço Social dispunha para se aperfeiçoar, o 

espaço acadêmico foi o que permitiu que houvessem transformações teórico-

práticas determinantes para a construção do novo projeto profissional: 

Rompendo com o conservadorismo, a partir de 1986, o Serviço Social 

politizou-se, intelectual e juridicamente para a defesa e o comprometimento 

com a sua profissão. A diversificação do contingente profissional do Serviço 

Social possibilitou posicionamentos e visões de mundo diversificadas para a 

quebra do pensamento fetichizado sobre a sua prática. A dimensão política de 

seu trabalho é interpelada, segundo Yazbek (2014, p. 685-686), pelo contexto 

da crise e suas mudanças em múltiplos aspectos, como as novas 

manifestações e expressões da questão social; as redefinições dos sistemas 

de proteção social e das políticas sociais; e pela necessidade de mediações 

políticas e ideológicas construídas de forma a criar ações de resistência e 

alianças estratégicas no jogo político, dentro dos espaços institucionais. 

Iamamoto (2015, p. 222) afirma que para pensar o projeto profissional é 

necessária a articulação entre as condições macrossocietárias e as respostas 

sócio-históricas, ético-políticas e técnicas de agentes profissionais ao contexto 

analisado. Ou seja, é preciso uma dupla dimensão articulada entre as 

condições que estabelecem o terreno sócio-histórico para o exercício 

profissional dos assistentes sociais, limites e possibilidades frente a este 



 

exercício, e as respostas que irão traduzir os limites e as possibilidades para 

posterior análise e projetos de execução. 

Com esse salto de qualidade – além da perspectiva consciente acerca 

das relações de classes e interesses do capital – houve também a visibilidade 

pública, que foi possível com o novo código de ética do assistente social, a 

revisão da legislação profissional – a primeira lei de regulamentação da 

profissão foi promulgada em 1957 e depois de revista passou a ser lei n. 8.662, 

sancionada em 1993, “sob as bases de uma concepção de profissão voltada 

para as demandas e interesses da classe trabalhadora no processo de 

consolidação da ruptura com o conservadorismo” (ABRAMIDES, 2016, p. 459) 

–, as modificações no ensino universitário – promovidas pela proposta das 

Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional em Serviço Social – e a 

ampliação da produção acadêmica.  Esses avanços contribuíram para a 

formação e o trabalho do Serviço Social se solidificarem (IAMAMOTO, 2015, p. 

224). 

De acordo com Abramides (2016), o projeto ético-político: 

“É a expressão madura de consolidação da direção social da 
profissão dos anos 1980, que se estabeleceu no processo de 
ebulição da luta de classes no país em que os profissionais estiveram 
organicamente vinculados à classe trabalhadora. (ABRAMIDES, 
2016, p. 470) 

 

Dessa forma, a categoria profissional do Serviço Social expressou sua 

posição em relação ao seu papel na sociedade capitalista, ou seja, o seu 

compromisso com a classe trabalhadora. 

O Código de ética profissional de 1993 estabelece esse compromisso ao 

afirmar a defesa dos direitos e garantias dos cidadãos em seus princípios 

fundamentais, que de acordo com Abramides (2016) superou as lacunas 

deixadas no código de 1986, e estabeleceu sua dimensão histórico-ontológica:  

[...] formulou uma direção estratégica que se contrapôs à lógica do 
domínio do capital; reconheceu a liberdade como valor ético central e 
de autonomia, expansão e plena emancipação dos indivíduos sociais; 
contrapôs-se a todas as formas de preconceito e estabeleceu sua 
opção por um projeto profissional articulado a uma nova ordem 
societária, sem exploração, dominação e opressão social de classe, 
gênero, raça, etnia, faixa etária e orientação sexual. (ABRAMIDES, 
2016, p. 471). 



 
 

Tais princípios, além de representarem a luta pela defesa dos direitos 

dos indivíduos, representam também a estrutura ideológica sobre a qual se 

efetivaram os documentos jurídicos da profissão, ou seja, a defesa da 

democracia, de forma a configurar os parâmetros das regras e todo o conjunto 

normativo que fundamenta seu projeto ético-político (BARROCO e TERRA, 

2012, p. 120-121). Sendo assim, os princípios do código de 1993 passaram a 

nortear a formação e o exercício profissional dos assistentes sociais.  

Contudo, não se deve esmorecer diante dessa conquista, pois as 

determinações do modo de produção capitalista encontram-se em constante 

renovação, de forma que a luta deve persistir com vistas à transcendência 

desse sistema. 

Oliveira (2018) afirma que “a direção social da profissão vem 

encontrando desafios estruturais à defesa de seus princípios, mas vem, 

contraditoriamente, se inserindo em e apoiando os processos de lutas 

coletivas” (OLIVEIRA, 2018, p. 86).  

Nesse sentido, a ação política do Serviço Social se revela na capacidade 

de direcionar coletivamente os valores éticos e políticos, além de estabelecer 

parâmetros e princípios e lançar mão de subsídios teóricos orientados pela 

teoria marxista (OLIVEIRA, 2018, p. 89). 

Dessa forma, cabe um embasamento teórico acerca da particularidade 

do trabalho do assistente social nos diversos campos em que atua e nos quais 

este enfrenta diversas limitações. A esse respeito Raichelis (2011) destaca que: 

Se o Serviço Social foi regulamentado historicamente como "profissão 
liberal", o seu exercício se realiza mediatizado por instituições 
públicas e privadas, tensionado pelas contradições que atravessam 
as classes sociais na sociedade do capital e pela condição de 
trabalhador assalariado, cuja atividade é submetida a normas 
próprias que regulam as relações de trabalho. (RAICHELIS, 2011, p. 
427) 

 

O assistente social, portanto, é um trabalhador assalariado com os 

mesmos direitos e deveres que os demais trabalhadores, o que demanda a 

necessidade de uma prática política em seus espaços de atuação.  

Dentro do espaço institucional, os assistentes sociais, conforme Couto 

(2009, p. 1), possuem uma autonomia relativa em seus processos de trabalho – 



 

seja entre a equipe multidisciplinar ou exercendo uma intervenção individual – 

o que lhes permite atuar de forma comprometida com os interesses sociais 

presentes nos espaços de trabalho, ainda que estejam sob a condição de 

trabalhadores assalariados – fato este que caracteriza uma das pressões 

causadas pela estrutura econômica sobre o profissional.  

Essa margem de autonomia conquistada ao longo da profissão é vista 

pela autora como uma forma de acentuar a existência de um espaço para a 

defesa do projeto profissional nos diversos espaços de trabalho em que há a 

necessidade da atuação do assistente social (COUTO, 2009, p. 1). Contudo, as 

formas de regulação do trabalho acabam afetando o seu conteúdo e isto pode 

interferir na relativa autonomia dos assistentes sociais. 

Faleiros afirma que é no contexto das suas funções institucionais que 

ocorre a particularidade do Serviço Social: 

A particularidade do Serviço Social se dá no contexto de suas 
funções institucionais, nessa rede institucional na qual se inscreve 
historicamente e onde há jogo de poder para definir objeto de ação, 
para dispor de recursos, para propor estratégias, para montar 
operações (FALEIROS, 2011, p. 122). 

 

A particularidade do Serviço Social é revelada na mediação, capacidade 

fundamental para intervir entre o “Estado, instituições e classes subalternas” 

(YAZBEK, 2009, p. 14). 

Da mesma forma que Faleiros, Iamamoto (2009) também afirmam que a 

atuação dos assistentes sociais é permeada de ação política:  

 
O exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama de 
suas relações e interesses sociais. Participa tanto dos mecanismos 
de exploração e dominação, quanto, ao mesmo tempo e pela mesma 
atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência das classes 
trabalhadoras e da reprodução do antagonismo dos interesses 
sociais. (IAMAMOTO, 2009, p. 12) 

 

Ainda nesse contexto, Faleiros (2011) diz que as prioridades se 

transformam na medida em que essas redes institucionais se alteram, mas que 

as pressões e outras mediações implicadas ao assistente social configuram 

novas relações e superam as particularidades da atuação, como o exemplo 

citado pelo autor: “em vez de clientelismo, direitos; em vez de caixinhas, 



 

transparência; em vez de superficialidade no atendimento, profundidade e 

complexidade competente” (FALEIROS, 2011, p. 122).  

Entende-se que as estratégias, ainda que difíceis de prosperarem, 

existem nos espaços de atuação dos assistentes sociais e estes devem saber 

reconhecer as possibilidades para a efetivação dos direitos dos sujeitos e o 

fortalecimento de seu projeto profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se apresentar como a profissão dos assistentes sociais é 

determinada pelas estruturas econômica e política do modo de produção 

capitalista.  

Considerando que a profissão está inserida em uma teia de relações e 

eventos dialéticos, para a exploração dessa questão houve a necessidade da 

aproximação com a teoria marxista, pois, arraigada ao materialismo histórico 

dialético, possibilitou a construção da base sobre a qual a análise dessa 

pesquisa foi construída. Com essa aproximação descreveu-se o processo de 

estruturação do modo de produção capitalista, bem como suas bases material 

e jurídica.  

Diante disso, o conhecimento acerca do cenário capitalista das lutas de 

classes enquanto propulsor das expressões da questão social também fez-se 

inerente a esta pesquisa, pois é através dele que o Serviço Social despontou a 

fim de combater os possíveis impedimentos à sua reprodução. Portanto, 

atendo-se à realidade, conheceu-se os fundamentos históricos, teóricos e 

metodológicos da profissão e seu crescimento, pois encontram-se imersos 

nessa sociedade, bem como suas estratégias para a atuação. 

Nesta pesquisa apreendeu-se que os homens contraem relações 

irresistíveis ao satisfazerem suas necessidades, o que verificou-se como 

relações de produção através da atividade do trabalho. Com o desenvolvimento 

das atividades inerentes à sua sobrevivência, os homens evoluíram em 

habilidades e conhecimentos possibilitando o aumento das riquezas produzidas 

e a estruturação de uma sociedade mais desenvolvida. Da mesma forma que 

as relações de produção, as relações familiares também se desenvolveram 

estabelecendo a propriedade privada e alcançando uma dominação social 



 

sobre a produção. Dessa forma, emergiram as diferenças de classes e com ela 

os conflitos. Estes, aliados ao desenvolvimento das forças produtivas, 

permitiram que ocorressem revoluções, que efetivaram a superação dos 

modelos de sociedade anteriores, alcançando o nível da sociedade capitalista. 

Nesse contexto, a base produtiva da sociedade – caracterizada pela 

reprodução social da vida dos homens, pelas relações sociais de produção e 

pelo desenvolvimento das forças produtivas – estabelece a estrutura 

econômica da sociedade capitalista e, a partir dela, acresce uma 

superestrutura política, na qual o Estado, as leis e as ideias da classe 

dominante são impostas à base produtiva. Dessa forma, verifica-se a 

legitimação jurídica e a reprodução das condições objetivas e subjetivas que 

propiciam o estabelecimento do modo de produção capitalista.  

Entende-se que a determinação econômica do capitalismo sobre a 

profissão do Serviço Social expressa-se na propriedade privada dos meios de 

produção, pois dela é que surgem as contradições e as expressões das 

desigualdades geradas pelo conflito de classes. A partir da propriedade privada 

e das suas sucessivas reestruturações para a produção e a reprodução do 

capital, o Serviço Social foi inserido na divisão social e técnica do trabalho 

como ferramenta de contenção das classes subalternas. Na medida em que a 

profissão galgou conquistas teóricas aliadas à debates sobre a realidade, a 

tomada da consciência crítica a respeito de sua identidade atribuída pelo 

capitalismo tomou corpo, desdobrando-se na regulamentação da profissão com 

a perspectiva de projeto profissional voltado à efetivação das garantias à 

população trabalhadora. Nesse caminho, a profissão do assistente social 

obteve as mesmas condições dos demais trabalhadores assalariados: 

vendedores da sua força de trabalho com ações e instrumentos impostas pelos 

empregadores.  

Já a determinação política do capitalismo sobre a profissão do Serviço 

Social se apresenta na forma ideológica, no campo subjetivo. Contudo, ela 

também se revela nas tramas jurídicas, nos contratos, nas diretrizes e 

normativas colocadas ao profissional. Essa determinação, portanto, tem por 

intento velar e fortalecer mecanismos inerentes à produção e reprodução do 



 

capital aos indivíduos, ou seja, visa à manutenção das condições que 

sustentam o capitalismo. 

Contudo, conforme estudou-se, nesse contexto limitado econômico e 

politicamente o assistente social confronta-se com uma particularidade para a 

realização das suas atividades. Essa particularidade trata-se da capacidade de 

mediação política nos espaços de trabalho, que possibilita o reconhecimento 

das demandas, a elaboração de estratégias e a efetivação de ações que visam 

à superação da exploração e a garantia de direitos aos usuários dos serviços 

prestados. 

Contudo, não intenta-se concluir esta pesquisa com essa consideração. 

Antes, recomenda-se que esta seja instigada sob outros aspectos de análise, a 

fim de enriquecer o processo teórico-prático dos assistentes sociais com vistas 

ao desenvolvimento da profissão. 
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