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Resumo: O Serviço Social surge para responder as demandas decorrentes do sistema 
capitalista. Sua intervenção pauta-se nas relações sociais postas por interesses contrários das 
classes sociais. Assim, as demandas profissionais são originárias dessa relação. Tendo em 
vista que trabalho é toda ação humana que tem objetivo de transformar a natureza a partir de 
um agir pensado e a intervenção do Assistente Social necessita de um fazer pensado. 
Apropria-se na teoria social de Marx, que se dá pela apropriação à orientação teórica-
metodológica. A metodologia utilizada nesse artigo foi a revisão bibliográfica, documental a 
partir da abordagem qualitativa. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo objetiva realizar breves considerações acerca da 

relevância da categoria trabalho e sua relação com a profissão. Daremos 

destaque aos debates realizados a partir dos anos 1960, pois observamos que 

tal período foi marcado pelo aprofundamento, no Serviço Social, do estudo da 

teoria social de Karl Marx. Isso favoreceu a compreensão, por essa profissão, 

da categoria trabalho, o que possibilitou compreendê-la como categoria central 

em nossa sociabilidade. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho está na base de todas as sociedades, determina as formas 

de interação com a natureza, produz valores de uso para satisfação das 

necessidades humanas e influencia nas relações do homem entre si. 

 
O trabalho é, essencialmente, uma inter-relação entre homem 
(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (utensílios, matéria-prima, 
objeto do trabalho, etc.) como orgânica (...), mas antes de tudo 
assinala a passagem, no homem que trabalha, do ser meramente 
biológico ao ser social (LUKÁCS, 1981, p. 14). 
 

 

 Se configura atividade vital humana, pois o homem é um ser capaz de 

pensar, de projetar os produtos dos quais precisa, os antecipa na mente, antes 

mesmo de realizá-los. Além disso, a dimensão consciente e 
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predominantemente social, impressa no trabalho humano, diferencia-o das 

atividades exercidas por outros animais, lançando-o para além da esfera 

biológica. 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), onde o teórico confirma a importância do trabalho, que é um 

processo indispensável na formação do ser social e da sociedade que o 

constitui como tal. 

 Afirmamos, portanto, que o trabalho foi o elemento fundamental que 

possibilitou dar respostas às carências desse ser natural que se humanizava, 

conformando-se como ser social. A partir dessa consideração, com base em 

Marx e Engels (1984), argumentamos que podemos distinguir os homens dos 

demais animais em diversas questões, no entanto, os homens podem produzir 

os seus próprios meios de vida, o que os possibilita produzirem indiretamente a 

sua própria vida material. 

 

Como atividade que visa, de uma forma ou de outra, à apropriação do 

que é natural, o trabalho é condição natural da existência humana, 

uma condição do metabolismo entre homem e natureza, 

independentemente de qualquer forma social. Ao contrário, trabalho 

que põe valor de troca, é uma forma especificamente social do 

trabalho. (MARX, 1974, p.148) 

 

 

 Marx é um pensador clássico, cuja produção vai além de seu tempo. 

Apresenta uma teoria que explica e nega a sociedade burguesa, constrói, como 

conhecemos de uma “teoria social histórico-crítica” - ou uma “teoria social 

crítica”.  

 O trabalho não deve ser analisado apenas pelas suas diferentes formas 

e/ou pelo seu aspecto técnico, mas é preciso levar em conta as relações 

sociais nas quais ocorre. De acordo com a perspectiva marxista, o trabalhador 

está subordinado, no sistema capitalista, ao propósito de reproduzir e expandir 

o domínio material e político da classe capitalista, enquanto a classe 

trabalhadora assalariada a fim de sobreviver. 

 A partir dessas determinações colocadas pelo capital, pela perversidade 

desse modo de produção, que, contraditoriamente, explora e degrada o 



 

trabalhador, ao mesmo tempo que necessita dele para sua produção e 

reprodução. 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 
necessidades fora dele. (p.153) 

 

 Assim, nas últimas três décadas a profissão vivenciou um processo de 

renovação com redefinições nos campos teórico-metodológicos e ético-

políticos, baseados da teoria social crítica de Marx, repercutindo no 

desvelamento das contradições que caracterizam o trabalho e a formação do 

assistente social na sociedade capitalista.  

 Na medida em que entendemos a emergência da profissão como uma 

variável do monopólio “[...] enquanto profissão, o Serviço Social é indivorciável 

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

(Netto, 1996, p.70) 

 O debate emerge na década de 1980 a partir de uma interpretação 

histórico-metodológica Iamamoto e Carvalho em seu livro “Relações Sociais e 

Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica” 

a partir de uma leitura crítica sobre a obra marxiana, sendo assim é neste 

período que o Serviço Social é postulado como trabalho. Como ela apresenta  

 

O Serviço Social contribui para a produção e reprodução desta 
sociedade, ele participa deste processo enquanto trabalhador coletivo 
que, por meio de seu trabalho, garante a sobrevivência e a 
reprodução da força de trabalho. É desta forma, uma profissão 
socialmente necessária [...] por que ela atua sobre questões que 
dizem respeito à sobrevivência social e material dos setores 
majoritários da população trabalhadora (IAMAMOTO, 1986, p. 67) 

 
 

 Assim, os fundamentos ontológicos do ser social que possibilitou uma 

aproximação com a ação humana de transformar a natureza (trabalho) a partir 

de um agir pensado (teleologia), e que este homem, ao transformar a natureza, 

transforma-se a si mesmo, percebe-se que toda ação humana nesse sentido. 



 
  

(...) o assistente social como aquele que vende a sua força de 
trabalho, e junto com ela um conjunto de procedimentos de natureza 
instrumental socialmente reconhecidos, os quais constituem-se no 
acervo cultural da profissão e os significados que adquire. Nessa 
perspectiva pode-se pensar a instrumentalidade do trabalho do 
assistente social como propriedades/capacidades historicamente 
construídas e reconstruídas pela profissão, como uma condição 
sócio-histórica do Serviço Social. (GUERRA, 2000, p 23) 

 

 No entanto é na década seguinte com a aprovação das novas diretrizes 

curriculares em 1996 para os cursos de graduação em Serviço Social pela 

Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Serviço Social – ABEPSS que 

este debate é intensificado. O ponto de partida da concepção de trabalho 

presente no projeto de formação profissional do Serviço Social é a 

compreensão de que por meio da ação e organização do trabalho foram 

estabelecidas historicamente as condições de reprodução social dos 

indivíduos, ou seja, “implica, pois, em compreender a profissão como um 

processo, vale dizer, ela se transforma ao transformarem-se as condições e as 

relações sociais nas quais ela se inscreve”. (ABESS, 1996, p 05). Tal 

perspectiva, permite 

 
[...] recolocar as dimensões constitutivas do fazer profissional 
articuladas aos elementos fundamentais de todo e qualquer processo 
de trabalho: o objeto ou matéria prima sobre a qual incide a ação 
transformadora; os meios de trabalho - instrumentos, técnicas e 
recursos materiais e intelectuais que propiciam uma potenciação da 
ação humana sobre o objeto; e a atividade do sujeito direcionada por 
uma finalidade, ou seja, o próprio trabalho. Significa, ainda, 
reconhecer o produto do trabalho profissional em suas implicações 
materiais, ídeo-políticas e econômicas. (ABESS, 1996, p 04). 

  

 Essa reflexão, acerca da categoria trabalho, assume uma centralidade 

ao atravessar os três núcleos2 de fundamentação da formação profissional, em 

Diretrizes Curriculares (ABESS, 1996, p 12) para o Curso de Serviço Social, no 

item “Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional” e emerge como 

componente central da realidade social e como elemento estruturante da 

prática profissional. Reafirma a dimensão ontológica do trabalho, na 
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perspectiva capitalista, ao tratar o trabalho nas suas particularidades, sob a 

ótica de Marx referente a teoria da mais-valia. 

 Tendo em vista a compreensão do serviço social como trabalho, o que 

se configurou como algo de suma importância para o desenvolvimento 

intelectual da profissão. 

 O Assistente Social, qual realiza a execução do processo de trabalho, 

processo juntamente com outros profissionais caracterizando trabalho coletivo, 

portanto o Assistente Social participa de um processo de compra e venda de 

força de trabalho. 

 

Sendo os assistentes sociais proprietários de sua força de trabalho 
qualificada, não dispõe, todavia, de todos os meios e condições 
necessárias para efetivação de seu trabalho, parte dos quais lhes são 
fornecidos pelas entidades empregadoras. Caso dispusesse de todas 
as condições necessárias para acionar sua força de trabalho 
transformando-a em trabalho, venderia certamente os serviços ou 
produtos de seu trabalho e não a sua capacidade de trabalho [...] 
(IAMAMOTO 2003, p.96) 

 

 Podemos perceber, que o Assistente Social está inserido no modo de 

produção capitalista, pois a profissão é considerada “trabalho” como 

especialização do trabalho coletivo na divisão sócio-técnica do trabalho, esse 

vende sua força de trabalho em troca de salário, sendo um assalariado. 

 Sobre o processo de trabalho do Assistente Social, que atua sobre as 

expressões da questão social que é o conjunto das expressões das 

desigualdades sociais geradas dentro do modo de produção capitalista a partir 

da relação entre capital e trabalho. Como nos coloca Iamamoto 

 

O Serviço Social interfere na reprodução da força de trabalho por 
meio dos serviços sociais previstos em programas, a partir dos quais 
se trabalha nas áreas de saúde, educação, condições habitacionais e 
outras. Assim, o Serviço Social é socialmente necessário porque ele 
atua sobre questões que dizem respeito a sobrevivência social e 
material dos setores majoritários da população trabalhadora. [...] 
então, não resta dúvida de que o Serviço Social tem um papel no 
processo de reprodução material e social da força de trabalho, 
entendendo o processo de reprodução como movimento da produção 
na sua continuidade. (IAMAMOTO, 2005, p. 67) 

 
 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Finalizando, o Assistente Social está submetido a um processo de 

compra e venda da sua força de trabalho, pois este se insere dentro da divisão 

socio-técnica do trabalho, sendo caracterizado com um trabalho improdutivo3. 

 Concluímos, já exposto pelo artigo, o que Marx discorre sobre trabalho, 

que o processo mútuo de transformação que ocorre na realização do trabalho, 

quando o homem transforma a natureza ele também se transforma, não sendo 

diferente do papel do Assistente Social que atua sobre a reprodução das 

relações sociais e tem papel significativo e socialmente necessário dentro do 

modo de produção capitalista, consideramos a profissão enquanto executora 

do processo de trabalho, baseada nas categorias marxianas. 
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