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Resumo: Este ensaio tem por objetivo refletir sobre o exercício profissional do assistente social 
diante das transformações societárias no âmbito do capitalismo contemporâneo, tendo por 
materialidade o contexto das políticas sociais. Os resultados dessa análise revelam a urgente 
pauta para o Serviço Social brasileiro, enquanto profissão inserida na divisão social e técnica 
do trabalho, em voltar as suas bases teórico-metodológica, técnico-operativa  ético-política, as 
quais fortaleceram-na como uma profissão analítica e interventiva. Os dilemas e desafios 
postos ao exercício profissional transitam entre o cenário de precarização e condições 
objetivas de trabalho, e a compatibilização do saber especializado frente a uma realidade 
marcada pela corrosão da vida social em tempos desmonte de direitos sociais. 

 
Palavras-chaves: Serviço Social; trabalho; exercício profissional; política social. 

Abstract: This essay aims to reflect on the professional practice of social workers in the face of 
societal transformations in the context of contemporary capitalism, having as materiality the 
context of social policies. The results of this analysis reveal the urgent agenda for the Brazilian 
Social Work, as a profession inserted in the social and technical division of labor, to return to its 
theoretical-methodological, technical-operative ethical-political bases, which strengthened it as 
an analytical profession. and interventive. The dilemmas and challenges posed to the 
professional practice transit between the precariousness scenario and objective working 
conditions, and the compatibility of the specialized knowledge in face of a reality marked by the 
corrosion of the social life in times of dismantling of social rights. 
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INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas no século XXI marcam em um curto espaço 

de tempo um período que vem sendo exigido não apenas novas configurações 

para essa sociabilidade quanto a relações sociais de produção, criação de 

novos mecanismos de mercado e padrões de consumo, mas, 

concomitantemente, em específico no Brasil no que tange as políticas sociais 

frente a disputas por projetos sócio-políticos, a luta pela materialização e 

manutenção dos direitos preconizados na Constituição de 1988. Direitos estes 

que vêm sofrendo ameaças concretas de desmonte, com programas e projetos 

que mais se aproximam do acirramento das desigualdades do que 

possibilidades de ampliação e universalização, em meio a um Estado 

visivelmente deficitário com forte predominância patrimonialista em sua 

constituição, mas, que defende um perfil gerencial como resposta a um 

contexto de ajuste fiscal neoliberal. 
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A partir dessas questões refletir sobre o Serviço Social e o exercício 

profissional em tempos de corrosão da vida social, cabe elucidar como pontos 

cruciais a inserção da profissão na divisão social e técnica do trabalho, o qual 

enquanto trabalho especializado também sofre com as interferências e 

regramento do mercado. E enquanto profissão de caráter interventivo tendo por 

sua materialidade as políticas sociais, vivencia os dilemas e desafios para o 

exercício profissional contemporâneo, reafirmando, segundo Iamamoto (2014), 

as dimensões contraditórias das demandas e requisições sociais postas, 

expressas pelas relações de forças e, o movimento do capital quanto aos 

direitos, princípios e valores integrantes das conquistas da classe trabalhadora. 

Os dilemas e os desafios postos ao exercício profissional de Serviço 

Social encontra-se entre a apreensão da profissão enquanto categoria de 

trabalho assalariado, normatizada e complexificada em sua construção social e 

histórica no atendimento aos desdobramentos produzidos nas relações sociais; 

e sua ação interventiva no campo das políticas sociais, sem dissociar as 

dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política da profissão. 

 

2 Serviço Social, trabalho, política social e exercício profissional 

Autoras como Iamamoto (2009), Raichelis (2013), e Yazbek (2014), 

chamam a atenção para uma contemporaneidade em que as mudanças 

aceleradas ocorridas nas diferentes dimensões da vida social, econômica e 

política, têm reverberado em um processo cada vez mais perverso no qual o 

capital financeiro assume o comando da acumulação; o modo de produção e 

as relações sociais de trabalho estão se reestruturando rapidamente, refletindo 

em novas e complexas estruturas de espaços ocupacionais de trabalho; aliado 

a sua desestabilização, precarização e insegurança, abalando 

significativamente o sistema de proteção e garantias historicamente vinculadas 

ao emprego.  

O Serviço Social enquanto profissão especializada no âmbito da divisão 

social e técnica do trabalho, tendo este como centralidade, a exemplo de outras 

categorias cuja condição de assalariamento é um determinante essencial, vem 

sofrendo também com o processo de precarização por meio da mercatilização 

dos serviços e, em particular com a financeirização das políticas sociais.  



 

 

O Estado por sua vez, com a tradição de ser o maior empregador dos 

assistentes sociais, apresenta-se segundo Moraes (2016) como “mediador 

consumidor”, cuja tarefa é a de garantir meios para o consumo, onde sujeitos 

comprem bens e serviços, mesmo aqueles que sejam de obrigação do Estado, 

a fim de satisfazer não apenas suas necessidades básicas, mas, também 

aquelas criadas pelo capital. 

Nas palavras de Moraes (2016, p. 588), 
 

                                         [...] o governo tem respondido às dificuldades da acumulação do 
capital no contexto de crise por meio de estímulos ao investimento 
privado via expansão do crédito e redução dos custos tributários para 
o setor privado, entre outros. 

 

Cabe lembrar que no caso do Serviço Social, não se esgota enquanto 

atividade profissional na divisão social e técnica apenas como indicação do 

valor de uso dos serviços prestados (IAMAMOTO, 2010); e muito menos pode 

ser explicado, dissociado de uma análise teórico-analítica nas particularidades 

da profissão e os impactos das transformações societárias (NETTO, 1996), 

aliás, 

                                         [...] as profissões não podem ser tomadas apenas como resultados 
dos processos sociais macroscópicos [...]; devem ser observadas as 
alterações profissionais que [...]  derivam da intrincada interação que 
se processa entre as transformações societárias, com seu 
rebatimento na divisão sociotécnica do trabalho, e o complexo 
(teórico, prático, político e, em sentido largo, cultural) que é 
constitutivo de cada profissão (NETTO, 1996, p. 89). 

 

 
O assistente social insere-se nesse cenário de relações sociais de 

produção, como trabalhador qualificado e complexo dotado de  uma dimensão 

intelectiva, o qual tem pela venda dessa força especializada a sua 

sobrevivência, transformando-a em uma mercadoria sob o aspecto de valor de 

uso, respondendo a uma necessidade social, e um valor de troca expresso no 

salário, o qual o insere também na condição de classe trabalhadora. 

                                         A força de trabalho é comprada, aqui, não para satisfazer, mediante 
seu serviço ou produto, às necessidades pessoais do comprador. O 
objetivo perseguido por este último é a valorização de seu capital, a 
produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que o que 
ele paga, ou seja, que contenham uma parcela de valor que nada 
custa ao comprador e que, ainda assim, realiza-se mediante a venda 
de mercadorias (MARX, 2018, p. 453). 

 



 

 

As últimas décadas têm explicitado com maior ênfase ao exercício 

profissional do assistente social o caráter contraditório da profissão. Seja pelas 

determinações e mediações de seu trabalho, demandado por empregadores 

que interferem nas condições de sua intervenção;  aliado a mercantilização dos 

serviços, implicando na apropriação privada do trabalho, alteração na sua 

organização e estrutura, sucestibilidade as terceirizações, baixos salários, 

fragilidade teórica e operativa. Seja pela intervenção em um terreno tensionado 

e contraditório pelo embate na garantia e respeito aos direitos sociais, políticos 

e humanos, espaços estes de íntima relação a intervenção profissional. 

                                         [...] as necessidades sociais dos sujeitos, que condicionadas pelas 
lutas sociais e pelas relações de poder, se transformam em 
demandas profissionais, re-elaboradas na óptica dos empregadores 
no embate com os interesses dos cidadãos e cidadãs que recebem 
os serviços profissionais (IAMAMOTO, 2010, p. 219). 

 

No contexto de uma profissão de caráter interventivo, que tem como 

materialidade as políticas sociais, cabe destacar que mesmo diante dos 

avanços obtidos com a Constituição de 1988 na defesa de um Estado de 

Direito, o Brasil ainda continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, 

com agravamento desse cenário com a crise de 2008, expressa nos efeitos da 

corrosão das condições de trabalho e dos direitos sociais (YAZBEK, 2104);  

vivenciando nas palavras de Raichellis (2013, p. 617) “uma nova era de 

precarização estrutural do trabalho.” 

Precarização essa que impacta diretamente ao Serviço Social, 

conflitando em primazia aos princípios defendidos em seu projeto ético-político, 

este fruto das lutas de movimentos organizados pela democratização da 

sociedade e do Estado brasileiro; associado ao projeto societário 

historicamente identificado e explicitado por forças e sujeitos políticos, que 

conduzem o processo de construção de sociedades, por meio de lutas pela 

hegemonia tanto na sociedade como na profissão. 

                                         O Serviço Social construiu, ao longo de sua existência, uma história 
de sua prática e uma história do ideário que incorporou para se 
explicar na sociedade e para nela projetar o seu fazer. Impôs-se, 
pois, como compulsório, o diálogo com o pensamento social clássico 
e contemporâneo, que hoje vem sendo aprofundado no debate 
teórico-metodológico presente no meio acadêmico (IAMAMOTO, 
2010, p. 239). 

 



 

 

 É inegável a trajetória histórica do Serviço Social por meio do 

aprofundamento teórico-metodológico, enfatizando sua dimensão analítica e 

interventiva da realidade, mesmo que nos primórdios da profissão, e por não 

dizer com ecos na contemporaneidade, a existência de uma postura de 

coersão e controle faz-se presente. 

Segundo Iamamoto (2010) parafraseando Netto, o Serviço Social em 

meio a estruturas dinâmicas,  

                                         [...] responde tanto às alterações das  necessidades sociais 
decorrentes de transformações históricas, quanto expressam o 
desenvolvimento teórico e prático da respectiva profissão e as 
transformações operadas no perfil dos seus agentes (IAMAMOTO, 
2010, p. 223). 

 

Essas transformações contemporâneas moldam e redefinem 

competências e atribuições profissionais, tomando programas e serviços 

sociais como formatos e modelos de intervenção, requerendo o desempenho 

de novas tarefas e atribuições profissionais. Paralelamente ao mesmo tempo 

em que espaços ocupacionais são ampliados, incluindo demandas por vezes 

não familiares aos campos de intervenção profissional, como por exemplo 

questões ligadas ao meio ambiente; abrem-se caminhos para um trabalho 

precarizado por meio de terceirações, consolidando modelos de produção e 

gestão voltados a produção de resultados, rotinas burocráticas, que priorizam 

procedimentos técnico-operativos, dissociando-se da relevância a dimensão 

teórico-analítica da realidade social, destancando-se em  equívoco do exercício 

profissional. 

Um exemplo oportuno refere-se a contratação de profissionais para 

realização de trabalho social em programas de habitação de interesse social, 

normatizada pela Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades. Contratos 

estes de caráter temporário, com viés gerencial e produtivista, sob controle de 

empresas, que incidem inclusive na ampliação de participação para o 

desenvolvimento do trabalho social por outras categorias profissionais, em um 

espaço socioocupacional que por décadas esteve predominantemente ocupado 

por assistentes sociais. 

Essas reflexões suscitam à profissão atenção a disseminação de pseudo 

discurso pautado na incongruência entre teoria e prática profissional, 



 

 

superdimensionando a operacionalidade e padronização de procedimentos; 

sob uma visão imediatizada de intervenção a partir de requisições e serviços, 

em detrimento a análise do movimento histórico de demandas nessa 

sociabilidade. Concepções estas certamente equivocadas, considerando o 

Serviço Social uma profissão que se cingi justamente o fazer profissional a 

partir por de demandas emanadas do modo de produção capitalista.  

 A convergência analítica a essa questão deve suscitar predominante em 

traduzir demandas ao exercício profissional sob o contexto de um concreto 

pensado, identificando-as em unidades inseridas na totalidade social de um 

processo histórico, que reatroalimente o conhecimento produzido a partir deste 

processo. 

Esses apontamentos chamam a atenção para a defesa de Iamamoto 

(2010, p.239) quanto a uma tríplice exigência para a profissão: 

                                         [...] a de dar prosseguimento, com o maior rigor e profundidade, à 
apropriação das vertentes teóricas que vêm marcando presença no 
debate profissional; atribuir uma atenção específica ao 
processamento do trabalho profissional coditidiano, na efetivação das 
competências e atribuições profissionais; aprofundar os estudos 
históricos sobre o Brasil contemporâneo (IAMAMOTO, 2010, p. 239). 

 

Apreender o Serviço Social tendo a categoria trabalho como centralidade 

indissociável, é recobrar em sua essência seu significado social nessa 

sociabilidade capitalista; sem, destarte, confundir a profissão como política 

política pública de governo e ou de Estado, nem mesmo de assistência social. 

É estar atento as implicações quanto as condições objetivas de trabalho, em 

um cenário de precarização e massificação; e a alteração de espaços 

socioocupacionais que reverberam não apenas no fazer profissional, mas em 

como a categoria de organiza de forma coletiva.  

 

3 Dilemas e desafios ao exercício profissional   

 
As múltiplas competências e atribuições para as quais o assistente 

social tem sido requisitado, diante das mais variadas manifestações da questão 

social, tem tendenciado nos últimos tempos a uma valorização de 

procedimentos operativos, em detrimento a qualificação téorica. Entendimento 



 

 

este contraditório, uma vez que a ruptura com o empirismo e o utilitarismo se 

deu justamente pela sólida formação teórico-metodológica de profissionais. 

Persistir nessa seara é conviver com uma ameaça constante quanto, 

                                         [...] as possibilidades de aprofundamento do conhecimento, da 
tentativa de romper com o absolutamente visível, da pesquisa da 
realidade social, da intercessão entre a dimensão investigativa e 
interventiva, do aprofundamento das informações traduzidas na 
imediaticidade da realidade, da sistematização e estudo dessas 
informações e do planejamento crítico do trabalho profissional 
(MORAES, 216, p. 591). 

 

O constructo da intervenção profissional deve perpassar pela matriz 

crítica, como base elucidadora na perspectiva de análise da realidade social, e 

suas contradições. Ao assistente social, reconhecido como profissional atuante 

no campo dos direitos, requer identificar a centralidade das políticas públicas, 

no seu trabalho, mesmo que para tanto revele a sua relativa autonomia 

profissional na condução de suas atividades, uma vez que, 

                                         [...] os empregadores articulam um conjunto de condições que 
informam o processamento da ação e condicionam a possibilidade de 
realização dos resultados projetados, estabelecendo as condições 
sociais em que ocorre a materialização do projeto profissional em 
espaços ocupacionais específicos (IAMAMOTO, 2010, 219). 

 

Outro limite posto nesses tempos, não exclusivo ao Serviço Social, 

porém, impactante a uma profissão que apresenta como direção norteadora a 

defesa de um projeto anticapitalista, compartilhado a um projeto societário de 

classe, por meio de emancipação e universalização de  direitos, refere-se aos 

espaços ocupacionais cada vez mais despolitizados. A saber que essa 

despolitização aliada a decorrentes práticas reduzidas ao imediatismo 

fragilizam vínculos com valores ético-políticos defendidos pelo projeto 

profissional, isto pois como ressalta Netto (1999, p. 143), os 

[...] projetos societários que respondem as interesses das classes 
trabalhadoras e subalternas sempre dispõem de condições menos 
favoráveis para enfrentar os projetos das classes proprietárias e 
politicamente dominantes. 

 

Como afirma Iamamoto (2009) revela ao assistente social, o caráter 

contraditório e a limitação interventiva nas suas ações profissionais, no âmbito 

das políticas sociais, no tocante ao seu acesso universal e qualitativo,  

                                     [...] a dimensão contraditória das demandas e requisições sociais que se 
apresentam à profissão, expressão das forças sociais que nelas incidem: 



 

 

tanto o movimento do capital quanto os direitos, valores e princípios que 
fazem parte das conquistas e do ideário dos trabalhadores. São essas forças 
contraditórias, inscritas na própria dinâmica dos processos sociais, que criam 
as bases reais para a renovação do estatuto da profissão conjugadas à 
intencionalidade dos seus agentes (IAMAMOTO, 2009, p.24). 

 

É justamente a partir do entendimento dessa dimensão contraditória, 

pressupondo mediações que ultrapassem a imediaticidade no  agir profissional, 

que se materializam via atribuições e competências do Serviço Social e se 

formalizam por diretrizes que orientam a atuação profissional, devem se 

debruçar esforços para uma leitura analítica e interpretativa da realidade social, 

através da construção teórica, técnica e ética da profissão. 

Atentando ainda que os processos de trabalho não são incorporados 

pelo Serviço Social unilateralmente pela perspectiva produtivista. O modelo da 

eficácia produtivista por um lado, traz a demanda pela requisição profissional 

via Estado, mas, é o compromisso ético pactuado pela profissão, que deve 

caracterizar os caminhos pelos quais o trabalho profissional deve percorrer 

estimulando, segundo Iamamoto (2009, p. 53): 

                                             [...] a cultura democrática, o apreço à coisa pública, atentando à dimensão 
cultural do trabalho cotidiano do assistente social, contrapondo-se à difusão 
dos valores liberais que geram desesperança e encobrem a apreensão da 
dimensão coletiva das situações sociais presentes na vida dos indivíduos e 
grupos das diferentes classes sociais, embora não eliminem sua existência 
objetiva. 

 

Ter clareza de que o exercício profissional se faz em meio a políticas 

públicas e não por elas, é estar atento a compreensão de como vem sendo 

construindo os espaços ocupacionais de intervenção, as interferências sofridas 

e o modo operante desse profissional, bem como a sua construção intelectual  

de interpretação da realidade social. Preceito que segundo Guerra (2000) 

trazer a necessidade de se evidenciar o Serviço Social, com o processo de 

trabalho que incorpora uma atuação qualificada diante de uma construção de 

múltiplos saberes é essencial, ousamos dizer, primordial para manutenção e 

reconhecimento qualificado da profissão nessa sociabilidade.  

Em tempos de reconfigurações das relações sociais de trabalho, 

financeirização de políticas públicas que demonstrem rentabilidade ao 

mercado, ter a clareza do objeto de trabalho do assistente social é 

imprescindível, não apenas pelo seu meio e sim para seu fim. Ainda nas 

palavras de Iamamoto (2009, p. 17) frente a um eminente cenário de 



 

 

retrocesso de acesso aos direitos sociais, requer “[...] um profissional 

culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico; atento para 

decifrar o não-dito, os dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do 

discurso autorizado pelo poder.”  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os elementos até aqui discutidos configuram-se como provocações as 

quais não se esgotam nesse trabalho, mas, que revelam dilemas e desafios ao 

exercício profissional quanto a necessidade de se construir uma análise 

macrossocietária tanto a partir das atuais condições de trabalho para o 

assistente social, reconhecendo-o como parte integrante da classe 

trabalhadora, que vem sofrendo com a massificação e precarização das suas 

condições objetivas de trabalho; bem como o atendimento as demandas e 

requisições postas como exigências do capitalismo a partir da contrarreforma 

do Estado. 

Compartilhamos do pensamento de Iamamoto (2010, p. 240) que atenta 

para a urgente “viagem de retorno à profissão”, ou seja, reconstruí-la nas suas 

múltiplas relações e determinações como concreto pensado.  

Essa reconstrução perpassa pelo profundo resgate a fundamentação 

teórico-crítica da profissão, em um constante processo de se trabalhar a 

mediação, compreendendo de que a reflexão e ação, o saber pensar e o saber 

fazer, são indissociáveis para a construção de conhecimentos críticos e 

operativos. 

Para tanto a primeira desmistificação deve permear a compreensão de 

que o Serviço Social não é um trabalho de horizonte ideológico, mas, que sofre 

os efeitos dessa sociabilidade enquanto trabalho assalariado. Enfretamento o 

qual exige uma prática politizadora, tanto para construção de alianças que não 

só permitam o reconhecimento de classes como também da necessidade de se 

estabelecer ações e ampliar espaços coletivos de resistências pela 

preservação e ampliação de direitos. 

Debruçar-se sobre essas questões configura-se em uma árdua tarefa 

para não incorrer em extremismos de análises equivocadas que ora recaem 

sobre o viés messiânico da profissão, ora sobre uma postura fatalista diante 



 

 

das questões sociais pelas quais a sociedade encontra-se submetida pelo 

modo de produção capitalista. 

A defesa constante para fortalecimento de um Serviço Social que se 

coloca como uma profissão analítica e interventiva, em uma direção em defesa 

de um projeto societário de classe, perpassa primeiramente para a construção 

de um saber qualificado sob luz do conhecimento crítico da realidade social, 

tendo por matricialidade seu movimento socio-histórico; configurando-se um 

horizonte com possibilidades para o enfrentamento do processo de 

precarização das condições de trabalho, e da concretização do projeto ético-

político da profissão em defesa a universalização de direitos. 
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