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RESUMO 

A presente reflexão articula o contexto de precarização do mundo do trabalho e seus 

rebatimentos no Serviço Social enquanto profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho. Compreender os processos de trabalho do Serviço Social no contexto da 

sociedade brasileira contemporânea é basilar para a intervenção profissional, o que 

demanda intrinsecamente análise crítica da realidade, reflexão da conjuntura para construir 

mediações e dar respostas às demandas profissionais, numa perspectiva de transformação 

da realidade, considerando o compromisso ético profissional com a educação permanente e 

prestação de serviços de qualidade à população na luta por outra sociabilidade, rumo a 

emancipação humana. 
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ABSTRACT 

This reflection articulates the context of precarious employment and its Social Service 

rebatimentos profession in social and technical division of labour. Understand the processes 

of Social Service work in the context of the contemporary Brazilian society is Foundation for 

professional intervention, which demand inherently critical analysis of reality, reflection of the 

situation to build mediations and give answers to professional demands, in a perspective of 

transformation of reality, whereas the professional ethical commitment with the permanent 

education and provision of quality services to the population in the fight for another sociability 

towards human emancipation. 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões deste trabalho apontam implicações e impactos das transformações 

societárias na particularidade do Serviço Social, bem como as mediações da precarização 

do trabalho e das demandas postas à profissão. 

Assim, necessário se faz identificar, como a reestruturação do capital mundializado, 

que no Brasil intensificou-se nas últimas décadas do século XX, provocou mudanças 

qualitativas na organização e na gestão da força de trabalho e na relação de classes, 

interferindo de forma acentuada, nos trabalhos profissionais das diversas categorias, suas 

áreas de intervenção, seus suportes de conhecimento e de implementação.  

 Conforme destaca Paulo Netto (1996), o problema teórico-analítico reside em 

explicitar e compreender como, na particularidade prático-social de cada profissão, traduz-

se o impacto das transformações societárias, determinando as mediações que conectam as 

profissões particulares aquelas transformações. 

Assim, a análise do impacto dessas transformações no âmbito do exercício 

profissional agrega um complexo de determinações e mediações essenciais para elucidar 

seu significado no processo de produção e reprodução das relações sociais, configurado 

“enquanto exercício profissional especializado que se realiza por meio do trabalho 

assalariado alienado” (IAMAMOTO, 2007, p. 214). 

Com esse objetivo, as análises dos dilemas do exercício profissional exigem a 

compreensão das determinações objetivas das relações capitalistas sobre a profissão e do 

funcionamento do Estado que, ao mesmo tempo em que é funcional ao sistema capitalista, 

garantindo um conjunto de condições necessárias à sua acumulação e valorização, torna-se 

também permeável as demandas da classe trabalhadora, que podem nele fazer incidir seus 

interesses e suas reivindicações imediatas. Nessas condições, as expressões da questão 

social tornam-se objeto de uma intervenção contínua e sistemática por parte do Estado e 

principalmente pelos assistentes sociais, que irão operacionalizá-las através das políticas 

sociais (PAULO NETTO, 2006b, p. 29). 

 

 

SERVIÇO SOCIAL: SUA COMPLEXIDADE HISTÓRICO-ESTRUTURAL E AS MÚLTIPLAS 

CASUALIDADES, CONEXÕES INTERNAS, MANIFESTAÇÕES E DIMENSÕES 

 

Para abordar o trabalho profissional do assistente social e as estratégias de 

intervenção no Serviço Social, é preciso identificar sua complexidade histórico-estrutural e 

considerar sua múltipla casualidade, as conexões internas, as suas diversas manifestações 
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e dimensões, numa perspectiva crítico-dialética que se propõe a situar os fenômenos na 

realidade social sob o ponto de vista da totalidade, necessárias à sua apreensão. 

Do ponto de vista histórico é relevante que se relacione o trabalho do assistente social 

as expressões da questão social, como papel determinante para sua origem enquanto 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho. Implica também identificar questões 

estruturantes da economia e seus efeitos para as condições de produção e reprodução da 

vida da classe trabalhadora, bem como, do ponto de vista político, a preocupação em 

reconhecer e identificar as posições tomadas pelas forças políticas em confronto, desde o 

papel do Estado até a atuação de grupos que constituem as classes sociais. 

Há de se destacar, portanto, que essas dimensões não devem ser entendidas como 

partes estanques que se isolam ou são complementares, mas como elementos da totalidade 

profundamente imbricados e articulados, ou seja, totalidade conforme expressada por 

Lukács (2010), com cada parte constituída de um conjunto de complexos, sendo essas 

partes entendidas como totalidades parciais e, portanto, não menos complexas, logo, não se 

refere à soma das partes.  

Portanto, para se pensar a análise da profissão é preciso considerar elementos como: 

a natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação 

prevalecentes; o papel do Estado; o papel das classes e; a chamada questão social1, que 

tem sua gênese na maneira como os homens se organizaram para produzir num 

determinado momento histórico e que atualmente se baseia no fetichismo da mercadoria, na 

escassez e na miséria em meio a abundância e na exploração total do trabalho. 

Nesse sentido, o mundo do trabalho pode e deve ser compreendido como o palco 

central da produção e da reprodução da vida material e, consequentemente, o espaço – seja 

no campo, na fábrica ou no setor de serviços – de intensa exploração dos trabalhadores que 

vendem sua força de trabalho. De acordo com MARX (2008, p.197):  

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o conjunto das 
faculdades físicas e mentais existentes no corpo e na personalidade viva de um ser 
humano, as quais ele põe em ação toda vez que produz valores-de-uso de qualquer 
espécie.A fim de o possuidor de dinheiro encontrar no mercado a força de trabalho 
como mercadoria, é mister que se preencham certas condições. (...) A fim de que o 
possuidor a venda como mercadoria, é mister que ele possa dispor dela, que seja 
proprietário livre da sua força de trabalho, de sua pessoa. (...) tem sempre de manter 
sua força de trabalho como sua propriedade, sua própria mercadoria, o que só 
consegue se a ceder ao comprador apenas provisoriamente, por determinado prazo, 
alienando-a sem renunciar à sua propriedade sobre ela. 

                                                           
1
“Questão Social” diz respeito ao conjunto multifacetado das expressões das desigualdades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, engendradas na sociedade capitalista madura (mediadas por 
disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando 
em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização), e que não podem 
ser pensadas sem a intermediação do Estado (IAMAMOTO, 2004). 
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É, pois, sob essas condições, que são desenhadas algumas tendências onde o 

capitalismo se faz totalidade, subordinando a si a sociedade que produz e que consome. 

Para Paulo Netto e Braz (2008, p.85):  

(...) o surgimento do modo de produção capitalista implica uma produção mercantil 
simples bastante ampla, o que envolve intensas atividades comerciais, com uma 
generalizada utilização de dinheiro como meio de troca. Mas condições necessárias 
não são suficientes – para que surja e se desenvolva o modo de produção 
capitalista, é preciso que se confrontem homens que dispõem de recursos para 
comprar a força de trabalho como mercadoria e homens que só dispõem da sua 
força de trabalho como a única mercadoria que têm para vender. 

 
Assim, a força de trabalho é caracterizada como mercadoria e as relações capitalistas 

constituem relações de valores de troca (mercadorias) para a acumulação de capital, 

através da expropriação da mais valia absoluta, com a extensão do tempo de trabalho e a 

exploração do trabalho de mulheres, crianças e idosos.Os trabalhadores são obrigados a 

produzir mais em menos tempo e o processo de acumulação produz uma população 

relativamente supérflua e faz com que todo o excedente dos segmentos ocupados condene 

a “ociosidade socialmente forçada” amplos contingentes de trabalhadores muitas vezes apto 

ao trabalho, mas impedidos de trabalhar (ANTUNES, 2001), com a subsunção plena do 

trabalho ao capital, provocando o pauperismo mais agudo da chamada questão social. 

Nesse contexto, a configuração da desigualdade(que tem a ver com a relação de 

exploração dos trabalhadores e as respostas engendradas pelas classes sociais e seus 

segmentos), se expressa na realidade de forma multifacetada através da questão social. 

Para tanto, é necessário interpretá-la como elemento constitutivo da relação Serviço 

Social e realidade, tendo como mediação as estratégias de enfrentamento adotadas pelo 

Estado e pelas classes, o que envolve a política social como elemento central (BERING; 

BOSCHETTI, 2007). 

Cabe aqui destacar também que não se pode explicar a gênese e o desenvolvimento 

das políticas sociais sem compreender sua articulação com a política econômica e a luta de 

classes, pois, a luta de classes irrompe com força em todas as suas formas, expondo a 

questão social por meio da luta dos trabalhadores, através de greves e manifestações em 

torno da jornada de trabalho e as respostas e estratégias da burguesia para lidar com a 

pressão dos trabalhadores.  

Serão formas de interferência do Estado, visando a manutenção das relações sociais 

de determinada formação social dentro do contexto capitalista, no qual a análise do Estado 

se dá a partir de uma perspectiva de classe, onde conflitos ocorrem, já que em seu interior 
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estão presentes interesses referentes à acumulação do capital e às reivindicações dos 

trabalhadores. 

É aqui, que se destaca a dimensão política do Estado no sentido da compreensão de 

suas funções no capitalismo contemporâneo. Para Offe (1984), o Estado atua como 

regulador das relações sociais a serviço da manutenção das relações capitalistas, em seu 

conjunto, e no desenvolvimento do processo de acumulação capitalista, no qual as formas 

de utilização tradicionais da força de trabalho se deterioram e são destruídas. 

Para Paulo Netto (1991), o Estado atua, fundamentalmente, como guardião das 

condições de exploração de trabalho, garantindo a propriedade privada dos meios de 

produção e reservando para a pobreza um intervencionismo emergencial, episódico e 

contingencial. 

Em relação às contradições sociais oriundas da relação capital versus trabalho, o 

Estado se responsabiliza por controlar e manter a força de trabalho e por suportar certo 

nível de organização de luta classista. Ainda de acordo como autora cima (1996a, p. 25), o 

capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria condições tais que o 

Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política por meio do jogo democrático, é 

permeável a demandas das classes subalternas, que podem fazer incidir nele seus 

interesses e suas reivindicações imediatas.  

Com isso, a “questão social” de acordo com Iamamoto (2007) passa a ser objeto de 

intervenção contínua e sistemática por parte do Estado, por meio das políticas sociais, as 

quais passam a atuar diretamente nas expressões da “questão social”de forma 

fragmentada, parcial e seletiva, num contexto de desregulamentação das políticas públicas 

e dos direitos sociais, que coloca a atenção à pobreza para a iniciativa privada ou individual, 

impulsionada por motivações solidárias e benemerentes, submetidas ao arbítrio do indivíduo 

isolado, e não à responsabilidade pública do Estado. 

Nesse sentido, acompanhar a relação de estágio de acumulação do capital e as 

formas de exploração do trabalho é imprescindível à compreensão de como, no Brasil, o 

Estado trata a questão da desigualdade e, consequentemente, a implantação de políticas 

públicas para a minimização dos efeitos nefastos do capitalismo, pois é sobre a classe 

trabalhadora que recai o maior ônus decorrente do padrão de acumulação, uma vez que tem 

provocado um processo crescente de exclusão do mercado de trabalho, especialmente em 

relação aos “antigos” postos de trabalho formais e “estáveis” (ANTUNES, 2001). 

Alguns segmentos sofrem mais intensamente esse processo, entre eles os jovens e os 

trabalhadores na faixa etária acima de quarenta anos. Enquanto os jovens tornam-se alvos 

fáceis para os quadros da criminalidade, as pessoas acima de quarenta anos são 
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consideradas “velhas” demais para o capital, ingressando na informalidade como alternativa 

de sobrevivência, ao mesmo tempo em que engrossam as fileiras do exército industrial de 

reserva, num mundo em que a oferta de vagas no setor produtivo é irrisória, e o setor de 

serviços não absorve a força de trabalho disponível (GRAVE, 2002, p. 85). 

Por isso que se defende que no campo das políticas públicas, na América Latina, o 

cenário tem sido o reforço de traços de improvisação e inoperância, de funcionamento 

ambíguo e de impotência na universalização do acesso aos serviços dela derivados. 

Permanecem políticas casuísticas e fragmentadas, sem regras estáveis e operando em 

redes públicas obsoletas e deterioradas (YAZBEK, 1996). 

O resultado tem sido um grande aumento da concentração de renda, da propriedade e 

do poder, na contrapartida de um violento empobrecimento da população; uma ampliação 

brutal do desemprego e do subemprego; o desmonte dos direitos conquistados e das 

políticas sociais universais, impondo um sacrifício forçado a toda a sociedade (IAMAMOTO, 

2004), na busca pela sobrevivência mínima. 

Nesse sentido, um contexto sócio histórico refratário aos influxos democrático exige, 

contraditoriamente, a construção de uma nova forma de fazer política capaz de acumular 

forças na construção de novas relações entre o Estado e a sociedade civil, que reduza o 

fosso entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, e entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais. Requer, portanto, uma 

concepção de cidadania e de democracia para além dos marcos liberais (COUTINHO, 

2000).  

Cidadania esta que é defendida por Coutinho (2000) como capacidade de todos os 

indivíduos, no caso de uma democracia efetiva, de se apropriarem dos bens socialmente 

produzidos, de atualizarem as potencialidades de realização humana, abertas pela vida 

social em cada contexto historicamente determinado. Nessa concepção abrangente, a 

democracia inclui a socialização da economia, da política e da cultura na direção da 

emancipação humana.  

Ao destacar Iamamoto (2004) é nesse terreno de disputas que trabalham os 

assistentes sociais, por meio da prestação de serviços sócio assistenciais nas organizações 

públicas e privadas, ao interferir nas relações sociais cotidianas, no atendimento às mais 

variadas expressões da “questão social” vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, na 

família, na luta pela moradia e pela terra, na saúde, na assistência social pública, etc. 

Os assistentes sociais também são seus protagonistas, pois muitas vezes não abrem 

mão da crítica e do controle social do Estado. E, é este terreno, que o projeto ético-político 
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profissional comprometido com a universalização dos direitos pode enraizar-se e expandir-

se. Nas palavras de Iamamoto (2004, p.16): 

 

A categoria profissional desenvolve uma ação de cunho sócio-educativo na 
prestação de serviços sociais viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de 
exercê-los, contribuindo para que necessidades e interesses dos sujeitos de direitos 
adquiram visibilidade na cena pública e possam, de fato, ser reconhecidos. Esses 
profissionais afirmaram o compromisso com os direitos e interesses dos usuários, na 
defesa da qualidade dos serviços prestados, em contraposição à herança 
conservadora do passado. Importantes investimentos acadêmicos - profissionais 
foram realizados no sentido de se construir uma nova forma de pensar e fazer o 
Serviço Social, orientadas por uma perspectiva teórico-metodológica apoiada na 
teoria social crítica e em princípios éticos de um humanismo radicalmente histórico, 
norteadores do projeto de profissão no Brasil. A categoria profissional desenvolve 
uma ação de cunho sócio-educativo na prestação de serviços sociais viabilizando o 
acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, contribuindo para que necessidades 
e interesses dos sujeitos de direitos adquiram visibilidade na cena pública e possam, 
de fato, ser reconhecidos. Esses profissionais afirmaram o compromisso com os 
direitos e interesses dos usuários, na defesa da qualidade dos serviços prestados, 
em contraposição à herança conservadora do passado. Importantes investimentos 
acadêmico-profissionais foram realizados no sentido de se construir uma nova forma 
de pensar e fazer o Serviço Social, orientadas por uma perspectiva teórico-
metodológica apoiada na teoria social crítica e em princípios éticos de um 
humanismo radicalmente histórico, norteadores do projeto de profissão no Brasil. 

 

Assim, o Serviço Social situa-se nesse processo de reprodução das relações sociais, 

como uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e da ideologia, isto 

é, na criação de bases políticas para a hegemonia das classes fundamentais, como 

intervém ainda, através dos serviços sociais, na criação de condições favorecedoras da 

reprodução da força de trabalho.  

Por outro lado, se essas relações são antagônicas e se, apesar das iniciativas do 

Estado visando o controle e à atenuação dos conflitos, esses se reproduzem, o Serviço 

Social contribui, também, para a reprodução dessas mesmas contradições que caracterizam 

a sociedade capitalista.  

Ao analisar a profissão,Paulo Netto (1996), aponta que ela é indissociável das 

particularidades assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

resultante dos sujeitos sociais que constroem sua trajetória e redirecionam seus rumos. 

Considerando a historicidade da profissão - seu caráter transitório e socialmente 

condicionado - ela se configura e se recria no âmbito das relações entre o Estado e a 

sociedade, fruto de determinantes macrossociais que estabelecem limites e possibilidades 

ao exercício profissional inscrito na divisão social e técnica do trabalho e apoiado nas 

relações de propriedade que a sustentam. 

Como afirma Paulo Netto (1996, p. 112) “[...] o conservadorismo nos meios 

profissionais tem raízes profundas e se engana quem o supuser residual”. Assim, a 

apreensão do Serviço Social, feita a partir da análise das atuações singulares dos 
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profissionais, traz para o debate, o histórico e o conservadorismo da categoria que, ainda 

hoje, está muito presente na ação profissional. 

 Portanto, as condições em que o exercício profissional se efetiva são elementos 

importantes no sentido de pensar a profissão, pois a operacionalização da política de 

assistência social não depende só do marco legal ou das competências dos profissionais.  

Embora a assistência social seja uma política pública que constitui a seguridade 

social, a sua histórica vinculação à caridade, à filantropia e à manipulação política cria 

condições bastante adversas aos profissionais de Serviço Social que têm que lidar 

cotidianamente com as diferentes expressões da questão social em situações políticas e, 

com governos municipais, estaduais e até federal, que nem sempre se orientam por uma 

concepção de direitos e de cidadania. 

Ainda, no contexto neoliberal, os serviços sociais também participam mais diretamente 

do processo de acumulação do capital, pois, a saúde, educação e previdência, que 

deveriam ser responsabilidade do Estado, são mercantilizados, com a ideia de que o “bom é 

o que é privado”, mas que só está ao alcance daqueles que têm condições de pagar por ele 

(CAVALCANTE; PRÉDES, 2010).  

Para as autoras acima (p.15): 

O capital ao incorporar esses serviços tem uma utilidade social que está voltada 
para o lucro, “de modo a atender às necessidades das indústrias, seja ela 
farmacêutica, de equipamentos, de produção da cesta básica, dos proprietários de 
grandes hospitais, creches e escolas, bem como do setor financeiro, voltado para os 
seguros de vida e previdência”(MOTA, 1998, p.110). Dessa forma, aos que não 
pode comprar, cabe o acesso a prestação dos serviços via Estado que oferece um 
mínimo possível e com baixa qualidade à população, seja em nível de acesso ao 
atendimento, como na demora para consegui-los, agravando as desigualdades entre 
os cidadãos, ao mesmo tempo em que demonstra o contraste de acesso universal 
garantido por lei. Essas redefinições nos serviços sociais, e especialmente nos 
serviços públicos, são parte do processo de enxugamento do Estado, orientados 
pelas reformas neoliberais. 

Por isso, necessário se faz situar o contexto em que a profissão está inserida, com a 

criação de um novo tipo de trabalhador terceirizado e flexibilizado dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos, dos padrões de consumo, e dos direitos 

sociais, para se pensar nas transformações ocasionadas pela reestruturação produtiva. 

Essa flexibilização do processo produtivo impõe novas exigências ao trabalhador, que 

incidem sobre as qualificações profissionais, as condições de inserção no mercado de 

trabalho e os mecanismos de proteção social. Essas mudanças afetou os trabalhadores 

tanto do setor produtivo quanto do setor público sob todos os aspectos e, dessa forma, os 

assistentes sociais também estão submetidos ao processo de enxugamento da máquina 

estatal, ao mesmo tempo em que têm a necessidade de lutar contra as propostas de 
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negação de direitos imposta pelo ideário neoliberal no funcionamento do Estado (PRÉDES, 

CAVALCANTE, 2010). 

Assim, pensar a precarização do trabalho do assistente social é pensar na própria 

natureza precária das políticas sociais, desde a sua gênese, de como este profissional atua 

diretamente com essas políticas e como seu trabalho também está marcado pela 

precarização das relações de trabalho.  

Nesse contexto, diante das condições que estão postas aos assistentes sociais, não 

raras vezes o profissional desenvolve uma prática de atendimento baseado no critério de 

seletividade, em um cenário de contradição, representado pelo aumento da demanda dos 

usuários devido ao agravamento das condições de vida e aos limites colocados pelos 

recursos que são disponibilizados pelas prestadoras dos serviços sociais públicos. O que 

concordando com Guerra(2005, p. 24)essas estratégias têm interferido na profissão do 

Serviço Social, pois:  

Acentua-se a tendência neoconservadora, focalista, controlista, localista, de 
abordagem microscópica das questões sociais, transformadas em problemas ético-
morais. Dadas estas condições efetivamente precárias, o atendimento da demanda 
real ou potencial fica prejudicado, comprometendo o processo, fundamentalmente, 
os resultados da intervenção profissional. 

 

Assim, o mercado profissional de trabalho recebe os impactos das transformações 

realizadas nas esferas produtiva e estatal, que alteram diretamente as relações entre o 

Estado e seus funcionários, principalmente o assistente social, que é um profissional que 

trabalha com os direitos sociais e os meios de acessá-los. À medida que esses direitos são 

desmontados, a ação profissional fica prejudicada bem como a qualidade da prestação dos 

serviços sociais (PREDES; CAVALCANTE, 2010). 

Dados do Conselho Federal de Serviço Social (2005)apontam, por exemplo, que em 

prefeituras de municípios de pequeno porte, a maioria dos contratos é de 20 horas semanais 

de trabalho profissional, e em cidades maiores são de 40/44 horas para os Assistentes 

Sociais. Esse fato está diretamente relacionado com a faixa salarial, onde as menores 

cargas horárias ofertam os menores salários, principalmente no interior do Estado, porém as 

atividades desenvolvidas e a demanda para o profissional, não são menores.  

Ainda acordo com o CFESS (2005), a maioria dos salários pagos pelos municípios são 

baixos, principalmente para a carga horária de 20h, e isso faz com que muitos profissionais, 

trabalhem em dois locais ou mais para aumentar seu rendimento, compondo nesse 

contexto, a precarização das condições de trabalho dos mesmos.  

Ais instituições exigem o atendimento imediato dos usuários em um contexto que não 

possibilita tempo para reflexão dos determinantes das situações destes com respostas 

imediatistas, parciais e fragmentadas, tais quais as refrações da questão social,com uma 
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intervenção parcializada, sobre determinados segmentos sem contudo, alcançar a totalidade 

da realidade social (CAVALCANTE, 2009). 

Outro dado que pode ser destacado, diz respeito à Lei 12.317/2010 que fixa a carga 

horária máxima dos assistentes sociais em 30h semanais sem redução de salário. Contudo, 

há muito que se avançar no que tange a implementação desta Lei, com diversas 

manifestações junto às instituições representativas da categoria (CFESS/CRESS), 

reivindicando melhores condições de trabalho, bem como a implantação nos locais de 

trabalho dessa jornada semanal arduamente conquistada - já que ainda se faz presente 

situações de contratos que ignoram a legislação, próprias da realidade de sucateamento dos 

direitos e rebatimentos da precarização do mundo no trabalho nas relações profissionais. 

Nessa precarização do trabalho –que acarreta o aprofundamento da alienação do 

trabalhador - há ainda profissionais que resistem concomitantes aos seus empregadores, 

em reconfigurar a carga horária de trabalho conforme a regulamentação. E consolidam 

vicissitudes, junto ao mercado empregador, de ganhos salariais em consonância com a 

produtividade, lutando inclusive por receber insalubridade, em vez de lutar mais 

acirradamente para a inexistência de condições insalubres e precárias de trabalho.  

Nas palavras de Iamamoto (2007, p.432): 

Pensar o trabalho do Assistente Social em tempo de capital fetiche requer também 
tratar o processo de formação dessa força de trabalho qualificada no âmbito do 
ensino universitário, sujeito às injunções econômicas, políticas e ideológicas da 
prevalência dos interesses do grande capital e de seus centros estratégicos 
mundiais. 

 
Portanto, há a necessidade sobremaneira, na área acadêmica do Serviço Social em 

conhecer, analisar e objetivar no que concerne ao mundo do trabalho do assistente 

social,para investigar/intervir na realidade e desenvolver sua capacidade de construir 

propostas de trabalho para a efetivação de direitos e justiça social, de acordo com o que 

preconiza e ratifica o Projeto Ético-político da profissão.Afinal, a construção de uma 

profissão não pode ser confundida com preparação para o emprego e a restrita dimensão 

técnica e instrumental. Supõe, preliminarmente, um sólido arcabouço teórico-metodológico, 

ético-político e, então, técnico-operativo, numa solidificação da práxis profissional. 

 

 

A GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É basilar o exercício da profissão para além dos limites operacionais das políticas 

sociais, mas é preciso avançar num todo na luta pela realização da emancipação política, 

com a construção de instrumentos críticos fundamentados nas intencionalidades e na 
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elaboração de estratégias nas intervenções profissionais cotidianas com a perspectiva de 

enfrentamento das diversas expressões da questão social. Edificar uma nova forma de fazer 

política capaz de acumular forças na construção de novas relações entre o Estado e a 

sociedade civil, que reduza o fosso entre o desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento social, e entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações 

sociais, requer, contudo, uma concepção de cidadania e de democracia para além do 

capital.  

Assim, nos limites determinados pelo capitalismo na sociedade contemporânea – no 

qual vive a classe trabalhadora – a criação de possibilidades vinculadas a outro projeto 

societário requer competência profissional necessária para a consolidação do projeto ético-

político do Serviço Social, o que se faz a partir da apreensão do homem como ser social 

autoconstruído através do trabalho, da cultura e da ética como capacidade humana 

essencial e objetivadora da consciência da liberdade humana.  

O movimento de luta, de resistência e de construção coletiva de estratégias e 

alternativas em defesa da prestação de serviços de qualidades e condições de trabalho de 

qualidade no mundo contemporâneo, se faz ímpar nos diferentes espaços profissionais. 

Faz-se legítimas a busca para a superação da imersão que vivemos no cotidiano de 

globalização econômica, que além de reproduzir o capital e reconcentrar a riqueza, produz e 

reproduz desemprego, fome, violência, desumaniza e aliena os trabalhadores.  

É na perspectiva de construção coletiva de estratégias para a transformação social, 

política, econômica, cultural e social, necessárias para o desamarre da lógica do capitalismo 

imperante, que se firma a luta e a resistência dessa profissão, que tem política e eticamente, 

o compromisso com a classe trabalhadora. 
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