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RESUMO 
 
Na primeira parte deste trabalho, retomo a discussão 
efetivada por Iamamoto (1982 e 2007) sobre a difundida 
análise do entendimento do exercício profissional do 
assistente social inscrito na divisão social e técnica do 
trabalho. Para isso é fundamental a discussão sobre trabalho 
concreto e abstrato, para incorporar na análise o efetivo 
exercício profissional do serviço social. Na segunda parte, 
faço a relação com o projeto ético político profissional, tendo 
este como possibilidade para o exercício profissional crítico. 
Palavras-chaves: Assistente Social, trabalhador, projeto 
profissional crítico, possibilidade. 

 
ABSTRACT 

In the first part of this work, I resume the discussion effected 
by Iamamoto (1982 and 2007) on the analysis of the 
widespread understanding of the professional practice of 
social workers registered in social and technical division of 
labor. For it is fundamental to discussion of concrete and 
abstract labor, to include in the analysis the effective exercise 
of professional social work. In the second part, I make the 
link with the ethical project professional politician, having this 
as a possibility for professional critic. 
Keywords: Social worker, worker, professional design critic, 
possibility 

 

Introdução 

 

Parto do princípio do que Iamamoto (1982 e 2007) chama atenção, que é de 

domínio público, principalmente da categoria, a difundida análise do entendimento da 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho2. Porém, as bases teórico-
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metodológicas, ou melhor, dizendo, os fundamentos referentes aos processos de 

produção e reprodução das relações sociais, que sustentam esta tese, não foram ainda 

conforme a autora, devidamente apropriado inclusive pela academia, a exemplo das 

tendências que questionam a atividade profissional realizada pelo Assistente Social ser 

considerada trabalho.  

É pertinente afirmar que este debate é realizado por interlocutores que são 

parceiros e não opositores, pois estão dialogando, conforme Iamamoto (2007) a partir de  

um universo teórico soldado pela teoria social crítica – ou em áreas fronteiriças que 
se aproximam no campo político -, ainda que abordados sob diversas inspirações 
teóricas que vão desde o anuncio do hegelianismo, ao amplo campo da tradição 
marxista: Marx, Lukásc e Gramsci.” (2007, p. 213). 
 

 

Nas duas últimas décadas, a profissão amadureceu intelectualmente, o que 

comprova uma vasta produção bibliográfica, em suas variadas dimensões.  

A questão é que com base em Iamamoto (2007), essa literatura se restringiu 

nas particularidades do Serviço Social, enquanto trabalho concreto, segundo foco 

distintos: as origens da profissão na expansão monopolista e o sincretismo (Netto, 1991b, 

1992, 1996); a identidade e alienação (Martinelli, 1989); as políticas sociais, as relações 

de força, poder e exploração (Faleiros, 1987a, 1987b, 1999a); a proteção e a assistência 

social (Costa, S.G. 2000; Yazbek, 1993, 1998); a hegemonia e a organização da cultura 

(Simionatto, 1995; Abreu, 2002). Entretanto, continua a autora, a análise do 

processamento do trabalho do assistente social não adquiriu centralidade e nem foi 

totalizado nas suas múltiplas determinações, a partir da compreensão de que houve uma 

ênfase na análise dos fundamentos do Serviço Social, e restritos investimentos na 

compreensão do trabalho profissional cotidiano, uma vez que este abrange um conjunto 

de mediações que não foram alvo privilegiado daquela produção. 

Iamamoto (2007, p. 214) afirma que; 

 
Os restritos investimentos no acervo nas determinações atinentes à 
mercantilização dessa força de trabalho especializada, inscrita na organização 
do trabalho coletivo nas organizações empregadoras, dificultam a elucidação e 
seu significado social – enquanto trabalho concreto e abstrato – no processo de 
produção e reprodução das relações sociais, no cenário da sociedade brasileira 
contemporânea. 

 



 

 
No intuito de uma maior compreensão desta afirmação, é indispensável 

distinguir trabalho concreto de trabalho abstrato. O trabalho que cria valor de uso é 

trabalho concreto (trabalho útil). Conforme Marx (1983: 150-153); 

 
Os elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um 
fim ou trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. [...] O processo de trabalho [...] 
é a atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do 
natural para satisfazer a necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural e eterna da vida 
humana e, portanto, [...] comum a todas as suas formas sociais. 

 

Para Netto e Braz (2007), a criação de valores de uso é uma condição 

necessária à existência de qualquer sociedade. Assim, a existência da sociedade sempre 

exigirá trabalho concreto de seus membros. E este nunca entrará em crise. 

Conforme ainda os autores acima:  

 
somente valores de uso que satisfaçam necessidades sociais (humanas) de 
outrem e, portanto, sejam requisitados por outrem, constituem mercadoria; esta, 
pois, dispõem de uma dimensão que sempre vem vinculada ao seu valor de uso: 
a sua faculdade de ser trocada, vendida (o seu valor de troca). Assim, portanto, 
a mercadoria é uma unidade que sintetiza valor de uso e valor de troca 
(2007.p. 80). 

 

No processo de troca efetiva-se a eliminação das particularidades das diversas 

formas de trabalho, que se reduzem àquilo que todas as formas de trabalho têm entre si: 

o fato de todas implicarem um dispêndio de energia física e psíquica – o fato de ser 

trabalho em geral; E assim, de acordo com Netto e Braz (2007, p. 105), “quando o 

trabalho concreto é reduzido à condição de trabalho em geral, tem-se o trabalho abstrato.” 

Na mercadoria há simultaneamente, trabalho concreto e trabalho abstrato – mas não se 

trata de dois trabalhos: trata-se da apreciação do mesmo trabalho sob ângulos diferentes: 

do ângulo do valor de uso, trabalho concreto; do ângulo do valor de troca, trabalho 

abstrato. 

O processo de homogeneização de todas as formas de trabalho a uma forma 

geral (abstrata, despida de suas determinações concretas – que é preservada no 

processo de produção do produto) permite ao capitalista comprar a força de trabalho 

enquanto trabalho abstrato, que pode ser mensurado e quantificado.  

A característica social de ser produto de trabalho humano geral se revela 

quando comparável a qualquer outra mercadoria de qualidade distinta, que requer um 



 

 
equivalente geral (o dinheiro), que possibilita equiparar valores relativos, evidenciando a 

equivalência de valor de trabalhos qualitativamente distintos, corporificados nos produtos. 

É o que Marx (1983, I, 1p. 53), denomina como “trabalho socialmente 

necessário”, ou o trabalho “na sua qualidade de trabalho humano igual ou trabalho 

humano abstrato”, que “gera valor da mercadoria”. 

 

1. O trabalho assalariado 

 

É o momento de voltar à discussão da atividade profissional, para incorporar 

na análise do trabalho do serviço social, enquanto portador de valor de uso dos serviços 

prestados, de sua qualidade, mas também portador do trabalho humano abstrato, que 

gera valor.  

Pois como bem coloca Iamamoto (2007), passar da análise da profissão para o 

seu efetivo exercício agrega um complexo de novas determinações e mediações que são 

fundamentais para esclarecer o significado social do trabalho profissional – que deve ser 

considerado de forma contraditória: como trabalho concreto e trabalho abstrato – 

enquanto exercício profissional especializado que se realiza por meio do trabalho 

assalariado alienado. É esta condição, continua a autora que:  

sintetiza tensões entre o direcionamento que o assistente social pretende 
imprimir ao seu trabalho concreto – afirmando sua dimensão teleológica e 
criadora -, condizente com um projeto profissional coletivo e historicamente 
fundado; e os constrangimentos inerentes ao trabalho alienado que se repõem 
na forma assalariada do exercício profissional. (2007, p.214) 

 

Mesmo que a profissão seja regulamentada como uma profissão liberal, há 

necessidade de estatutos legais e éticos que regulamentam socialmente a atividade, 

como também necessita para a sua efetivação da compra e venda da força de trabalho 

especializada a diferentes empregadores: Assim, o significado social do trabalho 

profissional do assistente social depende das relações que estabelece com os sujeitos 

sociais que o contratam, os quais personificam funções diferenciadas na sociedade. Ainda 

que como afirma Iamamoto ( 2007,p.215)  

 
A natureza qualitativa dessa especialização do trabalho se preserva nas várias 
inserções ocupacionais, o significado social do seu processamento não é 
idêntico nas diferenciadas condições em que se realiza esse trabalho porquanto 
envolvido em relações sociais distintas. 



 

 
 

Pois são os empregadores que determinam as necessidades sociais que o 

trabalho profissional deve responder, definem ou delimitam a matéria sobre a qual incide 

esse trabalho; interferem nas condições e efeitos em que operam os atendimentos. Como 

impõem, ainda, as exigências trabalhistas e ocupacionais aos trabalhadores e mediam as 

relações com o trabalho coletivo por eles articulado. Essas questões condicionam o 

conteúdo do trabalho realizado e estabelecem limites e possibilidades à realização do 

trabalho. 

Assim, essas relações não fogem o exercício profissional, pois como qualquer 

outra profissão, a questão do assalariamento, implica na compra e venda da força de 

trabalho e a presença do equivalente geral – o dinheiro -, que expressa o valor da troca 

dessa força de trabalho, corporificado no salário, atestando estar essa atividade 

profissional inserida no reino do valor na sociedade capitalista. Assim, de acordo ainda 

com Iamamoto (2007), a condição de trabalhador assalariado, regulada por um contrato 

de trabalho impregna o trabalho profissional de dilemas da alienação e de determinações 

sociais que afetam a coletividade dos trabalhadores, ainda que se expressem de modo 

particular no âmbito desse trabalho qualificado e complexo.  

Dessa forma, as relações de compra e venda da força de trabalho não devem 

ser escamoteadas na análise do exercício profissional, pois o trabalho profissional não é 

realizado apenas através da sua qualidade, ou seja, numa dimensão teleológica, criativa e 

útil. Para esta mesma atividade se efetivar requer a mercantilização da força de trabalho 

do assistente social, que pressupõem o assalariamento, a subordinação desse trabalho 

de qualidade particular aos ditames do trabalho abstrato e o impregna dos dilemas da 

alienação, impondo condicionantes objetivos à autonomia do profissional na condução do 

trabalho e à efetivação do projeto profissional crítico. 

Assim, é nesse terreno prenhe de tensões e contradições que se efetiva o 

exercício profissional: entre a dimensão qualitativa e criadora, respaldado pelo projeto 

profissional coletivo, sustentado por princípios e valores humanistas e a dimensão do 

trabalho alienado, que condicionam aquelas possibilidades de realização do projeto 

profissional crítico. Ou seja, a dimensão alienante, que como afirma Netto e Braz (2007), 

deixa de promover a humanização do homem e passam a estimular regressões do ser 

social. 



 

 
Em outras palavras, a possibilidade de imprimir uma direção social ao 

exercício profissional do assistente social, é decorrente da relativa autonomia de que 

dispõe, a partir da proteção da legislação profissional e, portanto, passível de reclamação 

judicial. A efetivação dessa autonomia consoante Iamamoto (2007, p.220):   

 
é dependente da correlação de forças econômicas, política e cultural em nível 
societário e se expressa, de forma particular, nos distintos espaços 
ocupacionais, que envolvem relações com sujeitos sociais determinados: a 
instituição estatal (poder Executivo e Ministério Público, Judiciário e Legislativo); 
as empresas capitalistas; as organizações político-sindicais; as organizações 
privadas não lucrativas e a instâncias públicas de controle democrático 
(Conselhos de Políticas de Direito, conferências, fóruns e ouvidorias), que 
sofrem profundas metamorfoses sociais em tempo de capital fetiche. 

 

Além do caráter contraditório das relações sociais, as necessidades sociais e 

aspirações dos segmentos subalternos, ou seja, do denominado público alvo do trabalho 

profissional, podem potenciar e legitimar os rumos impressos ao trabalho do assistente 

social, que depende muito da capacidade de mobilização desse segmento.  

Para uma maior clareza e defesa da relativa autonomia, nos diversos espaços 

ocupacionais, o assistente social conta com sua qualificação acadêmico-profissional 

especializada, a regulamentação da profissão, de funções privativas e competências, e a 

necessidade de maior articulação com outros agentes institucionais que participam do 

mesmo trabalho, além das forças políticas das organizações da categoria e dos demais 

trabalhadores. 

Os diversos espaços ocupacionais condicionam o trabalho concreto a ser 

realizado, as condições em que se materializa a autonomia profissional assim como seus 

efeitos no processo de reprodução das relações sociais. 

Portanto, é nas relações entre as classes sociais e destas com o Estado e a 

sociedade inclusiva – na práxis social – que se encontram a origem dos problemas a 

serem enfrentados e a chave de suas soluções. Um olhar que deve ser lançado para além 

da profissão, possibilitando a apreensão do movimento da sociedade e suas 

necessidades sociais, (fonte potencial) do exercício profissional. Assim, é possível uma 

maior clareza das particularidades dessa especialização inscrito na divisão sociotécnico 

do trabalho.  

 

2. Projeto Profissional Crítico 



 

 
 

Conforme Netto (1999), o projeto profissional é um, entre um conjunto de 

referências técnicas, teóricas, éticas e políticas para o exercício profissional. São estes 

elementos que possibilitam um trabalho diferenciado daquele realizado por leigos, pois 

permitem qualificar e enriquecer o exercício profissional, tornando-o consciente para seus 

agentes. 

Neste sentido Guerra (2007, p.11) esclarece,  

 
não obstante os avanços da profissão na ausência de um projeto profissional 
crítico que vise romper com o tradicionalismo das práticas profissionais, ficam 
muito limitadas às possibilidades de diferenciação entre o exercício profissional e 
a prática filantrópica, assistencialista, voluntarista. 

 

Dessa forma, o profissional que tem como orientação o projeto de ruptura com 

práticas tradicionais e conservadoras, atende demandas imediatas, mas buscando suas 

mediações com o objetivo de não reduzir essas demandas profissionais às necessidades 

da instituição empregadora. O seu trabalho se torna diferenciado da prática de leigos, pois 

não se reduz a atividades burocrático-administrativas, tendo em vista que o projeto lhe 

possibilita clareza da intenção, capacidade de decifrar o significado das demandas, 

captando as reais necessidades. 

Para isso, é fundamental uma postura crítico-investigativa, pois ela permite 

qualificar o exercício profissional, no sentido de apontar tendências, antecipar-se, 

reconstruir objetos de intervenção, apreender demandas emergentes. É só por meio da 

pesquisa de realidade que se pode produzir conhecimentos voltados para os segmentos 

com os quais se trabalha, objetivando sua organização e mobilização. 

Ainda com referência ao projeto profissional, conforme Guerra (2007, p.21), ele 

propõe um conjunto de referências prático-instrumentais, de modo que os seus 

portadores tendem a uma prática de novo tipo.  

 

Ele traz no seu interior determinada forma de conceber as funções do Estado e o 

papel das políticas sociais, como a mediação necessária para impor limites ao 

processo de mercantilização da vida social, normatizar as formas de estabelecer 

relações com os usuários dos serviços e das políticas sociais, de viabilizar 

direitos, de organizar e mobilizar a participação dos indivíduos, grupos e 

populações na vida das instituições, no planejamento e nas decisões 



 

 
institucionais, bem como a participação dos sujeitos sociais, comunidades e 

organizações na reivindicação e defesa dos seus direitos. Não obstante, toma 

cuidado em não responsabilizá-los pela situação na qual se encontram. (grifos da 

autora) 

 

Conforme a autora, esta postura permite que o profissional estabeleça uma 

determinada relação com o Estado, cobrando sua intervenção direta, sistemática e 

contínua nas expressões da questão social, via políticas públicas, consideradas como 

direito de cidadania, já que são conquistas dos trabalhadores. 

Um projeto profissional constitui-se como um guia para a ação, posto que 

estabelece finalidades ou resultados ideais para o exercício profissional e as formas de 

concretizá-los. Neste sentido, segundo Netto (1999, p.104-5) o projeto profissional   

 

tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – 

aliberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e 

a plena expansão dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, o projeto 

profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma 

nova ordem social, sem dominação e /ou exploração de classe, etnia e gênero. 

 

O projeto profissional é um elemento de unidade entre teoria e prática, é um 

elemento necessário, ainda que insuficiente, para que uma atividade se converta em 

práxis.   

É por esta razão, que conforme Guerra (2007, p.24) tal projeto tem seu raio de 

ação limitado à sua natureza (de se constituir em possibilidade), ainda que permita 

antecipar resultados, pois mesmo que contemple uma dimensão prospectiva, não oferece 

garantia de que os resultados sejam efetivados de fato.  

Isto porque os profissionais atuam em circunstâncias sociais e determinações 

causais historicamente dadas, nem sempre escolhidas e/ou apreendidas por eles, nessas 

circunstâncias operam a intencionalidade/subjetividade de outros sujeitos interatuantes. 

Tais circunstâncias objetivas e subjetivas estabelecem determinada configuração à 

intervenção profissional, indicando seus limites e possibilidades. A razão pela qual os 

projetos não se plasmam imediatamente na realidade é relativa ao fato de que entre a 

projeção e a realidade se coloca um conjunto de mediações, entre elas e o acaso. 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Estas reflexões nos levam a concluir que um projeto profissional possibilita que 

se problematize suas possibilidades reais, porém, não significa, sua realização imediata, 

pois não se transforma a realidade apenas pelo pensamento, ou pela consciência dos 

princípios, objetivos e estratégias. Ao mesmo tempo, não se prescinde dessa atividade do 

pensamento, da projeção das finalidades, do planejamento das ações e da formulação 

das estratégias na transformação da realidade.  

Entendo, que o profissional que atua conforme o projeto profissional crítico tem 

maior clareza sobre seus compromissos éticos e políticos, o que lhe permite escolher com 

responsabilidade suas estratégias e táticas, conhecendo os limites impostos pela 

condição de trabalhador assalariado. Como também, não permite que tais condições 

limitem mais ainda sua relativa autonomia, dada pela condição de sujeito de razão e de 

vontade e, portanto, como sujeito ético. 

Estas premissas nos permitem não incorrer conforme Iamamoto (1992), nem 

no voluntarismo político-profissional para o qual a boa vontade seria o suficiente para 

transformar a realidade e nem no fatalismo para o qual não há alternativas na realidade, 

ela é imutável. 

É dessa forma, de acordo com Guerra (2007, p. 26) que estão contempladas 

as possibilidades de um projeto profissional crítico permitir aos sujeitos realizarem este 

exercício dialético no cotidiano profissional, através dos fundamentos teóricos-

metodológicos, facultar a necessidade da correlação de forças sociais e o entendimento 

de que somente no enfrentamento da falta de recursos institucionais, no enfrentamento do 

desmonte das políticas públicas, da redução do Estado para as necessidades sociais, do 

enfrentamento da redução dos baixos salários, da falta de reconhecimento profissional, é 

que o trabalho profissional se realiza. E, mais do que isso, nesta contradição reside as 

possibilidades de criar as estratégias de intervenção sociopolítica e profissional.   



 

 
Possibilitando assim, um profissional atento e comprometido com a qualidade 

dos serviços e que é através mesmo do projeto profissional crítico é que se percebe que 

as possibilidades não estão na profissão ou no conhecimento, mas na realidade, e 

através desse projeto profissional se tem elementos que permitem estabelecer as devidas 

mediações entre uma intervenção imediata no cotidiano e determinados fins, interesses e 

projetos de classe. 

                                

 

REFERÊNCIAS 
 
 

GUERRA, Yolanda. O projeto profissional crítico: estratégias de enfrentamento das 
condições contemporâneas da prática profissional. In: Serviço Social e Sociedade. Nº 91, 
Cortez editora. 2007. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social em tempo de capital fetiche; capital financeiro, 
trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
_________; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma 
interpretação histórico – sociológico. São Paulo: Cortez/Celats, 1982. 
 
MARX, K. O Capital. Crítica da economia política. São Paulo: abril Cultural. 1983. 
  
NETTO, José Paulo e BRAZ  Marcelo. São Paulo. Cortez, 2007. 
 
NETTO. José Paulo.  A construção do projeto-ético político do Serviço Social frente à 
crise contemporânea. Capacitação em Serviço Social e política social: Módulo I: Crise 
contemporânea. Questão Social e Serviço Social. Brasília: Cead, 1999. 
. 

 


