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Resumo: A polêmica que discute ser o Serviço Social “prática” ou “trabalho” é mais do que 
mudança de nomenclatura, mas de significação. Os rebatimentos do “trabalho” sobre o 
Serviço Social conspiram sobre o empoderamento dos sujeitos. Este artigo pondera os 
posicionamentos de Lessa e Iamamoto quanto aos objetivos do Serviço Social na 
sociedade. Utilizou-se uma revisão bibliográfica apoiada nos autores e nos pressupostos de 
Marx e Lukács quanto à categoria “trabalho”. Conclui-se que a categoria “trabalho” influencia 
na condução de um Serviço Social orientado por uma perspectiva ético-política 
transformadora à medida que inspira o processo criativo rumo a uma sociedade 
emancipada. 

 Palavras-chave: Serviço Social; Trabalho; Políticas Sociais. 

 

Abstract: The controversy be discussing Social Work "practice" or "work" is more than 
change of nomenclature, but of significance. The repercussions of the "work" on the Social 
Service conspire on the empowerment of individuals. This article considers the positions of 
Lessa and Iamamoto about the objectives of social work in society. We used a literature 
review supported the authors and the assumptions of Marx and Lukács as the category 
"work". It follows that the category "work" influence in leading a social work guided by a 
transforming ethical-political perspective as inspires the creative process towards an 
emancipated society. 

 Key-words: Social Service; Work; Social Policies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O polêmico debate que discute se o Serviço Social é prática ou trabalho é mais do 

que uma mudança de nomenclatura e mais uma questão de significação. A matriz marxiana 

sustenta a argumentação tanto contra como a favor, mas a pedra de toque é a análise do 

exercício profissional em ponderação com a correlação de forças institucional e a direção 

social impressa no compromisso ético-político da profissão. 

Nesse quesito, a literatura do Serviço Social divide opiniões entre aqueles que 

acreditam que a profissão é trabalho, tanto pelo fato do Serviço Social estar inserido em 

processos de trabalho quanto pela dimensão teleológica da categoria trabalho que, aliada 

                                                 
1
 Doutoranda em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Mestre 

em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (UFAM). Professora do Curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Amazonas – Campus Parintins-AM. Email: allicyponce@hotmail.com; 
2
 Acadêmica do 6° período do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas – Campus 

Parintins-AM. Email: beatriz_vi_ana@hotmail.com 



 

2 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

aos processos de gestão e planejamento e ao compromisso ético-político, podem imprimir 

rumos transformadores às condições de vida dos usuários dos serviços sociais, convergindo 

em uma perspectiva emancipatória a partir dos mecanismos constitucionais dos direitos 

sociais estabelecidos dentro da própria ordem burguesa. 

Aqueles que defendem que o Serviço Social não é trabalho e sim prática profissional 

orientam suas análises a partir do argumento de que o Serviço Social, como profissão 

inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, participa do processo de reprodução das 

relações sociais e não diretamente da produção material, já que na perspectiva marxiana do 

trabalho concreto, todo trabalho é dispêndio de força física que resulta em um produto que 

tem valor de uso e de troca. E como o Serviço Social não produz nenhum bem palpável, não 

pode ser considerado “trabalho”.  

A categoria “trabalho”, segundo Marx, pertence exclusivamente ao homem porque é 

o único animal que porta consciência. E é essa consciência que o permite planejar 

anteriormente seu intento (teleologia) antes de buscar os meios necessários para 

concretizá-lo (causalidade). À medida que o homem busca a satisfação de suas 

necessidades através da transformação da natureza por meio do trabalho, estabelece 

complexos de sociabilidade relacionando-se com outros homens em relações cada vez mais 

complexas que repercutem nas formas de organização social e política na vida em 

sociedade. 

Destaca-se, aqui, o homem como protagonista de sua história e não uma profissão, 

como no caso o Serviço Social. Mas, reconhece-se que a profissão tem congregado 

esforços para potencializar processos de emancipação social junto aos sujeitos sociais que 

experenciam situações de dominação, exploração, discriminação e injustiça social. O projeto 

ético-político do Serviço Social traz em seu bojo o compromisso com a transformação social 

realçando os valores da liberdade, democracia e justiça social. 

Este artigo problematiza os rebatimentos da categoria trabalho no Serviço Social, 

sem ter a pretensão de afirmar ser ou não a profissão prática ou trabalho. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica pertencente a uma parte de um capítulo de uma dissertação de 

mestrado em Serviço Social. Busca-se fomentar o debate colocando em questão o 

compromisso da profissão com os direitos humanos e sociais mediatizado pelas políticas 

sociais e a capacidade competente do assistente social em conduzir processos 

emancipatórios através do compromisso ético-político de transformação social. 

 

2. O Serviço Social e o desafio no campo das políticas sociais 
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O assistente social é um profissional inserido na divisão sócio-técnica do trabalho e 

socialmente necessário para atuar frente à operacionalização das políticas públicas e 

sociais (IAMAMOTO, 2007; NETTO, 2005). Além de atuar como executor, também pode 

administrar, planejar e supervisionar ações, programas e projetos no âmbito dessas 

políticas. 

As políticas sociais, segundo Faleiros (2007), constituem-se como mecanismos 

adotados pelo Estado para atenuar os efeitos perversos produzidos pelas desigualdades 

sociais inerentes à lógica do sistema capitalista, mas também são importantes conquistas no 

campo dos direitos sociais alcançadas pelas lutas das classes subalternas.  

Pastorini (2007) entende que as políticas sociais desempenham funções social, 

econômica e política. 

A função social está relacionada à forma como as políticas sociais se apresentam e 

ao mesmo tempo ocultam a sua essência. Elas prestam serviços sociais e assistenciais à 

população (urbanização, atendimento sanitário e educação públicas, subsídios no transporte 

etc.) e também funcionam como um complemento salarial por meio da transferência de 

renda às populações carentes.  

Mas, em sua essência, esses benefícios escamoteiam as relações de dominação e 

exploração, à medida que são paliativos, temporários e não se comprometem com a 

transformação das condições de vida dos usuários, apenas legitimam o consenso dentro de 

uma ordem exploradora e opressora. 

No que se refere à função econômica, as políticas sociais contribuem para o 

subconsumo, o barateamento da força de trabalho e, com isso, impulsionam a acumulação 

do capital, por meio de complementos salariais e/ou transferência de renda e bens por 

intermédio da prestação de serviços sociais, como a saúde pública, os seguros sociais etc. 

A função política deve ser pensada como uma mediação entre as classes sociais, 

representada pela sociedade civil e o Estado que, por um lado, reflete uma relação de 

dominação e subalternidade e, por outro, concessão e conquista.  

O Estado deixa de ser mero instrumento de defesa dos direitos da burguesia e passa 

a ser pensado em uma concepção ampliada, convertendo-se em um espaço de disputa de 

interesses entre as classes sociais. Nessa ótica, as políticas sociais são expressões das 

lutas de classes e das pressões sociais presentes na sociedade civil, que resultam em 

concessões dos grupos que se encontram no poder no intuito de lograr legitimidade e 

controle social. 

Sob a égide neoliberal, as políticas sociais não obedecem a nenhum modelo de 

Estado nacional, são políticas transnacionais em si mesmas, pois são regulamentadas pelo 

princípio da retração do Estado e primazia do mercado. Portanto, conceitua-se como política 

social global porque refere-se a modelos propostos e impostos pelas agências financeiras 
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multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional a serem adaptados a 

realidade nacional de cada país, em troca de concessão de crédito (SANTOS, 2002).  

O impacto neoliberal desmantela a cultura de direitos e substitui as políticas sociais 

por ações sociais temporárias que se caracterizam por programas de governo. A regulação 

social neoliberal prioriza a proteção ao mercado e aos negócios à medida que estimula o 

subconsumo via transferência de renda aos desempregados e indigentes, o que garante 

crédito por certo período de tempo para que se possa consumir produtos. Não são políticas 

sociais para cidadãos, são práticas e programas para necessitados (SPOSATI, 2002, p. 49). 

Sposati (2002) assinala que como são programas sociais regidos pela alta 

rotatividade, não conseguem gerar garantias sociais, somente vistos temporários de acesso 

ao mundo da proteção social. E quando não temporários, a condição da garantia social é tão 

rebaixada em seu alcance e padrão de qualidade que não consegue afiançar autonomia e 

segurança aos seus usuários (p. 36). 

Apesar disso, as políticas sociais cumprem importante papel na vida dos 

beneficiários dos serviços, pois o salário que a classe trabalhadora ganha em troca da 

venda de sua força de trabalho não contempla o atendimento de suas necessidades básicas 

de reprodução da própria vida. Até mesmo para aqueles que estão fora do mercado de 

trabalho, por ocasião de doença ou velhice, inexistindo outras fontes de renda, as políticas 

sociais são vitais para a manutenção da sobrevivência, seja através da previdência social ou 

em formas de assistência pública ou privada (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006). 

Para Montaño (1997), o impacto neoliberal também incide na precarização das 

formas de contratação do assistente social, fazendo com que suas ações recaíam no 

imediatismo, na repetição e se tornem inócuas, pois dificilmente conseguem obter 

repercussão na superação das situações apresentadas em seu cotidiano de trabalho. 

Se o Estado, empregador fundamental dos assistentes sociais, tende a ser 

minimizado e as políticas sociais, orientadas segundo a lógica neoliberal que preconiza o 

corte nos gastos públicos, a redução da oferta, a seletividade dos usuários e a 

descontinuidade dos serviços oferecidos, então o assistente social tende a perder seus 

postos de trabalho para outros técnicos caso permaneça realizando tarefas instrumentais 

simples e subordinadas. 

É necessário não só executar as políticas sociais, mas também desenhá-las e 

implementá-las de acordo com as demandas postas e as novas que emergem no cenário 

social.  

O assistente social deve ser qualificado para conhecer a realidade social e enxergar 

a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua 

essência, seu movimento e as possibilidades de construção de novas estratégias 
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profissionais, por isso o conhecimento se constitui em um instrumento de poder 

imprescindível.  

Santos (2002) convoca a participação da sociedade civil e de todos aqueles que 

atuam em defesa das políticas sociais para se fazerem presentes nas pautas de reuniões de 

movimentos sociais governamentais e não-governamentais em prol de causas ecológicas, 

feministas, dos movimentos pacifistas, dos direitos das crianças, dentre outros movimentos 

reunidos. 

As lutas devem ser a favor de uma política social global que considerem fatores 

estruturantes, associando cidadania ao trabalho, a garantia de uma renda mínima a todos os 

cidadãos independentemente de qualquer condição.  

Mas, para um alcance global, inicialmente as mudanças devem ser em âmbito local, 

em favor do regresso do Estado como condutor da política social. Além da reivindicação por 

políticas sociais de boa qualidade, devemos buscar a socialização da política de forma 

democrática, participativa para que finalmente não sejam mais necessárias as políticas 

sociais (SANTOS, 2002). 

 

3. Serviço Social e o polêmico debate entre ser Trabalho ou Prática 

 

Marx (1974) afirma que o trabalho é a categoria fundante no mundo dos homens e é 

por meio dele que os homens constroem as relações sociais e estabelecem-se em 

sociedade. O trabalho é condição natural da existência humana, uma condição do 

metabolismo entre o homem e a natureza independentemente da forma de organização 

social e econômica. 

É uma atividade que pertence exclusivamente ao homem, seja realizado de forma 

material, intelectual ou artística, por duas razões. A primeira, porque o homem é o único ser 

que ao realizar o trabalho consegue projetar na sua mente o resultado a ser obtido, e a 

segunda, por ser o único capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, sendo uma 

característica da atividade humana. 

No desenvolvimento histórico do ser social, segundo Teixeira (2009) conhecemos 

duas formas de práxis: as voltadas para o controle e a exploração da natureza e aquelas 

voltadas para influir no comportamento e na ação dos homens, que é o que torna 

característico a práxis profissional. E no caso do Serviço Social, “tanto no plano ideal (das 

ideias) quanto no plano prático, os sujeitos que nele intervém procuram imprimir uma 

determinada direção social, que atende aos diversos interesses sociais que estão em jogo 

na sociedade” (p.04). 
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O Serviço Social é uma profissão que, por suas ambiguidades nas expectativas e 

conceituações, tem dedicado um importante espaço intelectual à tentativa de responder 

sobre as causas de sua origem como profissão e sua legitimação, assim como as funções 

que cumpre na sociedade e no Estado (MONTAÑO, 2007). 

Muito se discute sobre a polêmica do Serviço Social ser considerado ou não 

“trabalho”, pois há aqueles que acreditam que o Serviço Social é trabalho e possui 

processos de trabalho e os que julgam que o Serviço Social não é trabalho, pois a profissão 

aloca-se nos processos de organização do trabalho e não na produção de bens materiais. 

Ponce de Leão (2012) abaliza que Iamamoto (2007) e Lessa (2006) polarizam o 

debate utilizando as ideias de Marx e Lukács, onde os autores do Serviço Social 

desenvolvem suas análises tomando por um lado, a funcionalidade da identidade da 

profissão vinculada aos interesses das classes subalternas e, por outro, o juramento e o 

compromisso do assistente social com o dever pela justiça, liberdade e respeito aos direitos 

humanos, vislumbrando a construção de uma sociedade justa e emancipada dos efeitos 

perversos do capitalismo. 

Iamamoto (2007) defende o Serviço Social enquanto trabalho e ressalta que esse 

entendimento é indispensável para a análise do fazer profissional, já que conjuga a 

capacidade criativa do profissional em reinventar o seu cotidiano e as estratégias de 

intervenção profissional, levando em consideração as competências teórico-metodológicas, 

técnico-operativas e ético-políticas.  

A autora entende também que como todo e qualquer “trabalho”, o Serviço Social 

possui processos de trabalho.  Todo processo de trabalho requer uma matéria-prima, objeto 

sobre o qual incide a ação do sujeito, instrumentos de trabalho, que servem para 

operacionalizar o intento planejado na consciência e uma finalidade, que consiste no 

resultado de um produto.  

Partindo desse pressuposto, lança-se um conjunto de questões: Qual é o objeto de 

trabalho do Serviço Social? Como responder a questão dos seus meios de trabalho? Como 

pensar a atividade e/ou trabalho do Assistente Social? E qual o produto do trabalho do 

assistente social? (PONCE DE LEÃO, 2012). 

Iamamoto aponta que a matéria-prima ou objeto de trabalho do Serviço Social é a 

questão social e suas múltiplas expressões, onde a ação profissional é realizada junto à 

criança e ao adolescente, ao idoso, etc., e deste modo “pesquisar e conhecer a realidade é 

conhecer o próprio objeto de trabalho” (2007, p.62). 

No que diz respeito aos instrumentos de trabalho do assistente social, segundo a 

autora, a noção de instrumentos se amplia para abranger o conhecimento como um meio de 

trabalho, onde as bases teórico-metodológicas são recursos essenciais em que o Assistente 

Social utiliza no exercício do trabalho. “Nessa perspectiva, o conjunto de conhecimentos e 
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habilidades adquiridos pelo Assistente Social ao longo do seu processo formativo são parte 

do acervo de seus meios de trabalho” (2007, p.63). 

A autora assinala que embora regulamentado como uma profissão liberal, na maioria 

das vezes o Serviço Social não se realiza como tal, o que significa dizer que, o assistente 

social é um profissional que não dispõe de todos os meios e condições necessárias para a 

efetivação do seu trabalho, tendo as instituições empregadoras como suportes para a 

realização de suas atividades profissionais.  

 

O assistente social não realiza seu trabalho isoladamente, mas como parte 
de um trabalho combinado ou de um trabalhador coletivo que forma uma 
grande equipe de trabalho. sua inserção na esfera do trabalho é parte de um 
conjunto de especialidades que são acionadas conjuntamente para a 
realização dos fins das instituições empregadoras, sejam empresas ou 
instituições governamentais (IAMAMOTO, 2007, p.64). 

 

Apesar dos determinantes internos (institucionais) imporem limites ao trabalho do 

assistente social, o profissional goza de uma autonomia relativa. Essa autonomia lhe faculta 

a possibilidade de estabelecer mediações teóricas e interventivas críticas que contribuam 

para o protagonismo social e empoderamento a partir dos direitos sociais legalmente 

constituídos. 

E por fim, o produto do trabalho do assistente social não é diretamente material nem 

imediato, mas no sentido de contribuir com um conjunto de respostas articuladas que 

possibilitem a transformação das condições de vida dos sujeitos sociais. Como exemplo em 

uma empresa, o Serviço Social realiza treinamentos, programas de aposentadoria, viabiliza 

benefícios assistenciais e previdenciários, presta serviços de saúde, dentre outros.  

Em outras palavras, o assistente social interfere na reprodução da força de trabalho 

por meio dos serviços sociais nos mais diversos campos sócio-ocupacionais em que atua. 

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” (IAMAMOTO, 2007, p.67). 

De acordo com Iamamoto (2007), o assistente social é um profissional que atua em 

um mar de criação de consensos, sendo responsável por criar um comportamento produtivo 

sobre a força de trabalho, principalmente no espaço empresarial. “Do ponto de vista da 

produção de valores, quando esse profissional é pensado como trabalhador assalariado 

numa empresa capitalista (trabalho abstrato), o seu trabalho pode ainda ter um rendimento” 

(CASTRO, 2012, p.15). 

A autora em questão assinala que o assistente social não produz diretamente 

riqueza, mas é um trabalhador que faz parte do coletivo, e está alocado na divisão sócio-

técnica do trabalho. E este trabalho cria condições adequadas para o crescimento do capital 
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da empresa. Assim, as características assumidas pelo trabalho do profissional depende das 

características particulares dos processos de trabalho em que se insere. No serviço público, 

contribui para a reprodução daqueles que estão fora do mercado de trabalho. 

Por outro lado, Lessa afirma que o Serviço Social não é trabalho, no sentido 

ontológico, pois, considera que a práxis social do assistente social não pode ser 

considerada trabalho, tendo assim uma função social diferenciada da categoria “trabalho 

concreto”.  

 
É a função social do trabalho que o distingue de todas as formas de atividade 
humana, independente de eventuais semelhanças na forma, na materialidade 
ou na relação com o capita. A questão central é, portanto, a diferença 
ontológica entre a função social do trabalho e das outras práxis sociais, no 
caso do assistente social (LESSA, 2012, apud CARNEIRO, 2013, p.06). 

 

Lessa (2006) aponta que em alguns debates acerca da relação entre trabalho e 

Serviço Social, o problema parece ser puramente prático, interventivo e ligado às técnicas, 

estratégias e ações do assistente social.  

Deste modo, tenta-se aplicar ao Serviço Social categorias como matéria-prima, 

meios de produção etc. E que “pensar o Serviço Social como trabalho seria uma forma de 

delimitar sua peculiaridade e, portanto, definir sua identidade, na relação com as outras 

profissões” (LESSA, 2006, p.04). 

O autor assinala alguns fatores que favorecem o entendimento de que Serviço Social 

não é e não deve ser considerado trabalho. A priori, pelo fato da profissão não realizar 

efetivamente a transformação da natureza nos bens materiais necessários à reprodução 

social, pois os profissionais atuam majoritariamente nas múltiplas expressões da questão 

social, tal como se expressam na vida dos indivíduos sociais.  

O Serviço Social não pode ser compreendido como “trabalho”, “assim como outras 

profissões que não trabalham diretamente com a transformação dos recursos naturais, 

como os administradores, advogados, empresários, industriais entre outras” (PRATES; 

BUENO; 2010, p.194). 

 
[...] a distinção entre o trabalho e as outras práxis social não está nem na sua 
forma, nem na sua “materialidade”, nem na sua relação com a produção da 
mais-valia. O que torna o trabalho a categoria fundante – e todas as outras 
práxis sociais fundadas – é sua função social [...] o trabalho possui uma 
função social muito precisa: faz a mediação entre homem e a natureza, de tal 
modo a produzir a base material indispensável para a reprodução das 
sociedades (LESSA, 2000, p. 16). 

 

Para Lessa (2006), o indivíduo que termina o processo de trabalho não é mais o 

mesmo, e também a sociedade não é mais a mesma ao final do processo. E se o individuo e 

a sociedade se transformaram, há evolução na relação entre eles.  “Apenas e tão somente o 

trabalho cumpre essa função social. Todas as outras atividades humanas, sem exceção 
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alguma, cumprem uma outra função [...] atuam direta ou indiretamente na organização”. 

(p.19) 

O trabalho tem a função de atender a necessidade de transformar a natureza nos 

bens materiais necessários a cada sociedade, o que permite a autoconstrução dos 

indivíduos e das sociedades, e por isso se torna a categoria fundante no mundo dos 

homens. 

Em relação à identidade entre Serviço Social e trabalho, Lessa (2006) postula que se 

cancelarmos a distinção ontológica entre o trabalho e o restante das práticas humanas, tem-

se duas consequências imediatas e inevitáveis.  

A primeira, ideológica e filosófica, onde se se tratando do atual debate em relação ao 

Serviço Social é preciso que se repense a relação da prática profissional com o trabalho, 

onde “a identidade é afirmada ou diluindo-se a diferença entre trabalho e sociabilidade ou, 

então, convertendo todas as práxis sociais em produtivas” (LESSA, 2006, p.21).  

A segunda, sociológica e política, onde se identificarmos todas as formas de práxis 

(inclusive o Serviço Social) ao trabalho, conclui-se que os trabalhadores são todos aqueles 

que realizam toda e qualquer atividade social, e a partir disso é preciso que se faça duas 

pontuações. “Por um lado, não escamotear o aspecto-politico do debate. Mas, também, por 

outro lado, não reduzi-lo à questão política, pois o seu campo resolutivo é o campo 

ideológico-filosófico, o campo da concepção de mundo” (LESSA, 2006, p.22). 

Desse modo, ao cancelarem a distinção ontológica oriunda da estrutura produtiva do 

modo de produção capitalista acabam por cancelar a função social desempenhada pelos 

trabalhadores. “E é justamente isto [...] que a tese da identidade entre trabalho e Serviço 

Social termina perdendo ao cancelar o intercâmbio orgânico com a natureza (o trabalho) 

como o complexo fundante do ser social” (LESSA, 2007, p.105). 

Ponce de Leão (2012) explicita que os rebatimentos da categoria “trabalho” sobre o 

Serviço Social orientam a profissão em uma dimensão teleológica de forma que o 

planejamento da intervenção profissional possa incidir no âmbito das relações sociais. Onde 

se tem o Projeto Ético-Político como respaldo para a intervenção profissional por meio das 

diretrizes norteadoras fundamentadas em princípios que contribuem para a construção de 

uma nova sociabilidade mais justa. 

O Código de Ética da profissão (1993), a democratização do debate profissional e o 

processo de amadurecimento contínuo na profissão, contribuíram para a construção de uma 

nova direção social. 

O Serviço Social, especialmente nos últimos 30 anos, a partir da retomada do 

Movimento de Reconceituação na década de 1980, assume uma nova visão acerca da 

prática profissional, voltada a uma análise crítica da realidade social, buscando assim um 

melhor desempenho no agir profissional ao atender as demandas da questão social. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O debate sobre os rebatimentos da categoria trabalho no Serviço Social nos ajuda a 

pensar e a construir uma autoconsciência sobre a atividade profissional e o compromisso da 

profissão na sociedade.  

Independentemente da defesa de um posicionamento favorável ou contrário ao 

Serviço Social ser considerado “trabalho”, merece destacar que é uma profissão inserida na 

divisão sócio-técnica do trabalho e que nos últimos anos tem optado por um compromisso 

ético-político favorável às lutas das classes subalternas, apesar dos dilemas institucionais 

que nos últimos anos vem favorecendo os interesses capitalistas. 

Além disso, a identificação do profissional assistente social enquanto trabalhador 

com as lutas dos outros trabalhadores usuários dos serviços sociais vem fortalecendo o 

compromisso com a defesa por melhores condições de vida e de trabalho, utilizando o seu 

saber profissional em atenção às lutas por liberdade, democracia e justiça social, conforme 

reza o seu projeto ético-político. 
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