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RESUMO 
 
O presente trabalho busca contribuir com o debate do trabalho 
dos assistentes sociais no campo dos serviços sociais a luz 
das transformações contemporâneas que se processam no 
mundo do trabalho. Para esse alcance faz-se uma revisão da 
literatura apoiada em autores que contribuem de forma 
significativa no campo da sociologia e do serviço social 
apresentando os limites e possibilidades de atuação 
profissional no cotidiano das instituições publicas estatais. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to contribute to the work of the debate of social 
workers in the field of social services the light of contemporary 
changes occurring in the world of work. For this range makes 
up a literature review supported by authors who contribute 
significantly in sociology and social service featuring the limits 
and possibilities of professional performance in the daily state 
public institutions. 
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1. Introdução  

 

O mundo com o qual nos deparamos hoje apresenta características que merecem 

destaque. Seja porque tais características refletem uma mudança na dinâmica das relações 

capitalistas de produção, possibilitada – mas não determinada - pela revolução tecnológica, 

sobretudo na informática e nas telecomunicações, seja porque refletem, ao mesmo tempo, 

uma alteração no próprio modo de vida das pessoas, no modo de pensar, de agir, nas 

concepções de mundo, nas práticas sociais, hoje muito mais voltadas para o individualismo, 

o privatismo, bem como para o consumo desenfreado de bens, mesmo que para a maior 

parte das populações esse consumo não chegue realmente a se concretizar. Pode-se dizer 

que essas parcelas, que estão objetivamente excluídas do consumo, são subjetivamente 

incluídas, aproximando-se das classes privilegiadas por meio dos desejos compartilhados, 

das expectativas criadas de que um dia elas possam vir a usufruir os bens desejados.  

É um mundo cada dia mais dominado pela lógica do mercado, em que se suplanta o 

coletivo pelo individualismo exacerbado, e as atitudes de apatia e indiferença são festejadas 

como “estilos de vida” pós-modernos. Um mundo onde a obra de arte já não é autônoma, 

mas encontra-se dominada pela perspectiva mercadológica da indústria cultural, cujas 

mercadorias se orientam segundo o princípio de sua comercialização. Nesse sentido, a arte 

que hoje é produzida de forma predominante, ao invés de servir como mediadora entre 

nossa subjetividade e aquilo que experienciamos em nosso cotidiano, levando-nos a um 

processo de reflexão, serve, de forma deplorável, para levar as pessoas a um processo de 

alienação social, na medida em que seu consumo, imediato e superficial, não requer 

nenhum grau de reflexão, ao contrário, promove uma espécie de encantamento em que as 

pessoas se abstêm de pensar. Sua função é o entretenimento, cuja eficácia na manutenção 

de padrões comportamentais conformistas foi bem compreendida por Hitler durante o 

nazismo.2  

Não se pode dizer, portanto, que esse seja um fenômeno novo. Nova é a velocidade 

com que esse processo vem ocorrendo, possibilitado pelo grande desenvolvimento 

tecnológico; pois, se no período do pós-guerra, que se estende de 1945 até metade da 

década de 1970, „período de ouro‟ do capitalismo, os trabalhadores conseguiram, de modo 

geral, manter um nível de organização política que impedia as tentativas burguesas de 

mantê-los na passividade desejada, hoje essa organização é dificultada pelo grau de 

                                                           
2
  Processo que foi analisado por Adorno e Horkheimer em obras como “Dialética do esclarecimento”, de 

1947, entre outras. Em conferência em 1962, na Alemanha, Adorno afirma que o objetivo último da indústria 

cultural é a dependência e servidão dos homens.  
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pressão e instabilidade a que os trabalhadores estão submetidos em função da concorrência 

no interior do mercado de trabalho e pelo aumento do desemprego, próprios das mudanças 

que vêm sendo implementadas nas relações sociais de produção.  

Esse cenário é o nosso ponto de partida tendo como pressuposto, as modificações 

radicais do sistema capitalista a partir da transição do regime de acumulação vigente até a 

década de 70 – conhecido como regime de acumulação fordista3 – para uma outra forma de 

acumulação, chamada acumulação flexível, que tem como condição o uso intenso de novas 

tecnologias (biotecnologia, robótica, etc.). Tais medidas interferem radicalmente na vida do 

trabalhador sendo apreendido por Harvey (1992: 117) quando este afirma que essas 

mudanças, por mais profundas que sejam, devem ser analisadas sem perder de vista o fato 

de que as regras básicas do modo de produção capitalista continuam operando, e de tal 

forma que, embora as contradições que lhe são próprias estejam cada vez mais evidentes, 

fica cada vez mais difícil o questionamento de suas leis, em função de que estas são 

anunciadas como verdades estabelecidas, como fatos, sobre as quais nada podemos fazer.   

Cabe argumentar que esse processo de criação de uma hegemonia em torno das 

práticas capitalistas foi facilitado pelo declínio dos regimes que se autodenominavam 

socialistas – fim da união Soviética, “queda do muro de Berlim”. Proclamou-se, a partir daí, a 

vitória definitiva do capitalismo, exaltando-se a suposta veracidade de seus postulados, 

olvidando-se o fato de que milhões de pessoas se encontram privadas das condições mais 

básicas de sobrevivência. 

 É desse conjunto de mudanças que queremos dar conta, das transformações que 

vem ocorrendo no modo de produção capitalista e suas repercussões no mundo do trabalho, 

aonde os serviços vêm ganhando expressão em função das grandes concentrações 

urbanas que modificam de forma radical a vida em sociedade na contemporaneidade. 

2. O Trabalho nos serviços  

                                                           
3
O termo fordismo designa: 

 Um sistema de organização da produção, baseado em duas inovações técnicas: a padronização das 
peças e a cadeia de montagem (introduzida por Ford em 1913). Seu resultado é a eliminação dos 
“tempos mortos” e o aumento do tempo de trabalho efetivo, o que representa ganhos da produtividade 
do trabalho, redução do custo do produto  e aumento subseqüente da lucratividade do capital.  

 O sistema fordista ultrapassa o simples domínio da organização técnica do processo de trabalho. Ele 
designa, sobretudo, um tipo de desenvolvimento capitalista, cujas particularidades se manifestam, em 
primeiro lugar, no compromisso entre capital e trabalho e também em políticas reguladoras do conjunto 
do processo de desenvolvimento capitalista.. 

Nesse sentido histórico mais amplo, o verdadeiro introdutor do termo fordismo foi Gramsci num escrito 
carcerário de l934, intitulado “Americanismo e fordismo”. Para Gramsci fordismo representa, não apenas um 
novo modo de produção e de trabalho, mas sobretudo uma transformação do conjunto do sistema social e 
político do capitalismo americano, cuja característica principal consistia em transformar a Fábrica  em fonte de 
hegemonia, isto é, de dominação e de consenso. Nessa visão a estrutura produtiva fordista é o fator organizador 
primarial de toda a vida social, o centro propulsor, não só da produção material, mas igualmente da produção 
ideológica e, por conseguinte, da formação  da consciência social e do senso comum. (CASTRO, Ramón P. 
Pequenas críticas das palavras-armadilha do absolutismo de mercado. Rio de Janeiro, 2003. Mimeografado). 
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É no cenário internacional dos anos de 1970, carregado de alterações no padrão de 

acumulação, onde se localiza o significado das profundas repercussões ao mundo do 

trabalho no Brasil a partir dos anos de 1990, entre elas destaca-se: o aumento do 

desemprego estrutural, da miséria, da terceirização, e das subcontratações. No âmbito do 

Estado, o capitalismo central impõe as receitas neoliberais conforme os parâmetros 

estabelecidos pelos organismos internacionais como o BID e o Banco Mundial, que para a 

América Latina, a partir de 1989, recomendam uma ampla reforma do Estado sob as bases 

neoliberais, comandadas pelo Consenso de Washington4. 

No curso dessas modificações, instauram-se novas mediações para enfrentar a 

questão social,5 impostas, seja por parte da sociedade civil organizada ou do Estado, 

materializada pelas politicas sociais públicas e empresariais, os movimentos sociais e 

sindicais e demais iniciativas da sociedade civil.  As implicações mais radicais estão 

inscritas nas mudanças que se processam na divisão sócio-técnica do trabalho, nas politicas 

sociais, nas de emprego e salários se espraiando para mercado de trabalho. Tais 

transformações atingem, de forma particular o Serviço Social, como uma das 

especializações do trabalho na sociedade ( IAMAMOTO, 1998, p.113). 

O crescimento das demandas capitalistas traz em seu bojo o constante crescimento 

do setor de serviços, que vem gradativamente se expandindo impulsionado pelo aumento do 

ritmo de vida social e econômica, que criam novas necessidades e demandas para o Estado 

que passa a assumir parte dos serviços como (saúde, educação, transporte etc.) voltados 

para as necessidades coletivas demandadas pelo desenvolvimento das forças produtivas, 

mas, também voltados aos interesses do sistema capitalista por caracterizar-se como 

atividades lucrativas.  

Nessa perspectiva Braverman ( 1974,p, 238,239) afirma que a urbanização  e as 

mudanças na configuração das família no contexto do desenvolvimento do capitalismo 

monopolista são os elementos que determinam o crescente aumento dos serviços. Para o 

autor o intenso ritmo da vida urbana leva à perda do sentimento de pertencimento, a 

                                                           
4 O Consenso de Washington representou uma estratégia do capitalismo central nos anos 1990 para adequar as 
economias dos países da América Latina aos ditames neoliberais, pautada em três propostas principais: 
privatização dos serviços produtivos estatais, estabilização monetária, como meta suprema, e ajuste dos 
Estados, o que proporcionou a redução dos direitos sociais.  
5
 De acordo com Iamamoto ( 1998,p.27) o Serviço Social brasileiro tem na questão social como base e objeto de 

sua atuação e fundação como profissão no âmbito da divisão sócio-técnica do trabalho. ―Questão social 
apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma 
raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se cada vez mais amplamente social, 
enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. A autora 
considera que a questão social também é rebeldia, resistência de em busca de respostas a necessidades sociais 
de 
reprodução social, ainda que invariavelmente de modo insuficiente e limitado. sujeitos que se rebelam diante das 
explorações do capital a que estão submetidos. 
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vizinhança, e a comunidade se distanciam e os cuidados com os seres humanos tornam-se 

cada vez mais institucionalizado. 

Todo esse processo que fragiliza a vida privada típica do capitalismo monopolista, 

ativa o desenvolvimento de questões características do atual estágio das forças produtivas 

por demandar um complexo de situações que solicita formas de intervenção social 

elaboradas pelo Estado, que por sua vez solicita profissionais que possam fazer a 

materialização de politicas públicas entre elas as politicas sociais direcionadas aos 

seguimentos subalternizados da sociedade de classes. Entre esses profissionais encontram-

se os assistentes sociais que por excelência tem nas politicas sociais seu campo 

privilegiado de atuação profissional.  

A fragilidade das relações sociais e de trabalho na cena contemporânea tem elevado 

cada vez mais o nível de participação dos assistentes sociais na elaboração, e execução 

das politicas sociais, o que chama a atenção de Trindade (2004,p,21) para quem “a medida 

que os assistentes sociais participam da criação de condições  necessárias ao processo de 

reprodução social, que incidem nas condições de vida dos trabalhadores ( alimentação, 

saúde, entre outros) produzem efeitos ideológicos ( ou não) a aceitação da compra e venda 

da força de trabalho”. 

É nesse debate que se encontra o trabalho do assistente social no âmbito dos 

serviços, permeado pelas condicionalidades que lhe são impostas, pelas transformações do 

mundo do trabalho, pela inserção nos novos padrões organizacionais, e pela dinâmica dos 

serviços sociais estatais. O trabalho dos assistentes sociais no campo dos serviços 

improdutivos depende de um complexo de ações que solicita habilidades teórico-

metodológicas e politicas que possibilitem intervir em uma realidade que necessita ser 

desvendada.    

O fato de ser um trabalho improdutivo não foge do campo da produção capitalista 

visto que de acordo com Iamamoto ( 2011,p,81) Marx, ao falar da diferença entre trabalho 

produtivo e improdutivo diz que: Trabalho produtivo é o que repõe o capital variável, aquele 

que produz mais-valia; o mesmo trabalho de quantidade determinada pode ser produtivo- se 

é comprado pelo capital para valorizá-lo- Ou improdutivo- se é comprado pelo consumidor, 

com sua renda, para consumi-lo como valor de uso, não importando se este desaparece 

com a atividade da capacidade de trabalho ou se materializa em uma coisa. (ex: a compra 

da capacidade de trabalho de um artista, etc). 

Desse modo, um  ¨Serviço não é em geral, senão uma expressão para o valor  de 

uso particular do trabalho, na medida em que este não é útil como coisa, mas, como 

atividade¨ ( Marx 2013), que da mesma forma estabelece relações com o capital. 
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Assim a diferença para Marx entre trabalho produtivo e improdutivo está na questão 

do trabalho produtivo, onde se estabelece a diferença de trabalhos que se transformam em 

valor de uso material. Quanto aos serviços que não tem uma existência separada de seus 

executores a produção não se separa do ato de produzir ( artistas, professores, produtores, 

médicos, etc). 

Iamamoto ( 2011) apoiada em Marx, reforça essa análise ao expor que ¨a produção 

de serviços pode ser subsumida ao capital da mesma maneira que uma parte dos trabalhos 

que toma corpo em coisas úteis é comprado diretamente com renda e não pode ser 

subsumida à produção capitalista ( pg, 82).  

           Braverman (1974,pg 231) considera que é somente na era do monopólio que o modo 

de produção capitalista percebe a totalidade do individuo, da família e das necessidades 

sociais e, ao subordiná-los ao mercado, também os remodela para servirem as 

necessidades do capital.    

Logo, a prestação de serviços improdutiva passa a envolver uma vasta massa de 

trabalhadores entre eles estão os assistentes sociais que fazem a mediação entre o Estado 

e a sociedade considerando-se que seu processo de trabalho é condicionado pelas 

transformações no mundo do trabalho a partir da dinâmica dos novos padrões 

organizacionais, no âmbito das instituições sociais que regulam a vida social. 

Nestes termos, a natureza relacional dos serviços no âmbito dos serviços 

assistenciais é um trabalho que se constrói em um espaço onde se cruzam e se encontram 

usuário e profissional numa relação direta, mediada pelo mercado e pelos seus produtores 

estabelecendo novas demandas para as politicas públicas. 

 

3. O trabalho dos assistentes sociais novas demandas nas politicas públicas. 

 

         O desenho das politicas públicas ao longo dos tempos vem se modificando, tendo 

como marco regulatório a CF de 1988 onde passou a vigorar o reconhecimento de um 

Estado de Direito que oferece a possibilidade do estabelecimento de uma arena de lutas 

sociais e politicas passíveis de se concretizar à medida que se organize enquanto força 

social e poder popular, permeado de tensões para concretizar direitos. 

           As politicas públicas contemporâneas orientam que as ações sejam elaboradas a 

partir das demandas locais tendo no território o lócus privilegiado devido as particularidades  

e possibilidades de novos enfrentamentos e arranjos tanto na esfera pública quanto privada. 

 O enfrentamento dos problemas sociais tem seu foco nas cidades onde se concentra 

a grande massa de trabalhadores assalariados demandantes das politicas públicas e de 
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corte social. A diversidade de problemas sociais na contemporaneidade tem na Assistência 

Social um importante aporte, pois a vida na cidade dificulta a leitura da realidade social a 

qual os sujeitos estão inseridos em função do apelo ao individualismo e a luta pela 

sobrevivência permeada de conflitos e tensões. Nesse sentido não só a assistência social 

dá conta dos problemas sociais, ela solicita a interface com outros seguimentos como: 

educação, Saúde etc, que em conjunto possa auxiliar no enfrentamento a pobreza. 

A possibilidade de fazer interface com outras politicas proporciona o desenho de 

ações de enfrentamento das desigualdades sociais a partir de experiências desenvolvidas 

nos territórios em função de sua particularidade, envolvendo os diversos atores sociais, e a 

articulação com o poder local, tanto na esfera pública quanto privada. Esse também é um 

espaço possível de promover a alienação e cooptação politica partidária em função da 

proximidade com as diferentes formas de gestão e da despolitização da vida social. 

           Os processos sociais contemporâneos ocorrem com tanta velocidade que para 

compreender as lutas sociais que se travam em torno da concretização dos direitos sociais 

especificamente no Brasil deve-se de acordo com Iamamoto (2011) “aprofundar os estudos 

históricos sobre o Brasil contemporâneo, que permitem um acompanhamento das 

mudanças macrossocietárias e suas expressões conjunturais, subsidiando a leitura das 

forças e sujeitos sociais”. Essa aproximação da história brasileira que incidem no processo 

de redemocratização do país dos anos de 1980, (momento de transição do período 

autoritário para o democrático) foi determinante de disputas por diferentes projetos 

societários. 

 Para Almeida & Alencar (2011, p,74)  o cenário politico,  econômico e cultural que se 

desenhou a partir de então (....) sublinhou as condições de um processo a partir do qual se 

reconhecia e ampliava uma série de direitos sociais que, embora expressasse o resultado 

de uma intensa mobilização social, não esteve apoiado em uma correspondente distribuição 

da riqueza. Para os autores o que ocorreu foi o alargamento dos direitos sociais em um 

plano legal que até o momento não se concretizou em função da intensificação do processo 

de acumulação e concentração de renda no país. 

  O cenário dos anos 90 ficou marcado pelo processo crescente de desemprego no 

país como determinante das investidas neoliberais, e as novas configurações da pobreza 

advinda das crises do capital, que demandavam uma nova correlação de forças  para 

ampliação da democracia em toda a sua extensão. As conquistas sociais ocorreram a partir 

da Constituição Federal de 1988, mas ocorreram de acordo com os interesses e empenho 

dos vários sujeito políticos, mesmo em um ambiente sucateado como se encontrava o 

aparato institucional, fato que ainda perdura. 
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 As mudanças no cenário politico, econômico e cultural brasileiro dá vazão a novas 

determinações para o trabalho do assistente social nas politicas públicas, tendo como 

referencias os determinantes que aprofundam a questão social em suas diferentes 

expressões.   

Nestes termos, a natureza relacional dos serviços no âmbito dos serviços 

assistenciais é um trabalho que se constrói em um espaço onde se encontram usuário e 

profissional numa relação direta, mediada pelo mercado e pelos seus produtores. 

 Certamente o Assistente Social, como trabalhador inscrito na organização sócio 

técnica do trabalho, vivencia as condições e dilemas da alienação e das determinações 

sociais que afetam toda a classe trabalhadora. 

 

O exercício profissional não foge a essas determinações sociais. O 
Assistente Social, ao ingressar no mercado de trabalho- condição 
para que possa exercer a sua profissão como trabalhador 
assalariado- vende a sua força de trabalho: uma mercadoria que tem 
valor de uso, porque responde a uma necessidade social e um valor 
expresso no salário. O dinheiro que ele recebe expressa a 
equivalência do valor de sua força de trabalho com todas as outras 
mercadorias necessárias à sua sobrevivência material e espiritual (...) 
(IAMAMOTO,2011,p,217) 
 

 

 

 O trabalho do Assistente Social é executado em um ambiente institucional por isso 

as ações a serem desenvolvidas são de propriedade das instituições empregadoras o que 

leva esse profissional, a ter uma autonomia relativa, e a receber recortes no seu objeto de 

trabalho, pois este depende dos meios institucionais tais como: recursos financeiros, 

materiais e humanos previstos pelas politicas institucionais. 

Sendo o assistente social um trabalhador assalariado depende da relação que 

estabelece com o objeto de seu trabalho, ou seja, as expressões da questão social, como se 

evidenciam na vida dos sujeitos usuários dos seus serviços, mas, para o desenvolvimento 

de suas ações, este profissional, depende do recorte das politicas sociais, que são definidos 

pelas instituições empregadoras que estabelecem as demandas e prioridades a serem 

atendidas. 

Outro fator a ser considerado é a burocracia que está constantemente presente na 

realização dos serviços dos assistentes sociais, pois o poder institucional se coloca a frente 

da autonomia profissional impedindo-o de traçar livremente sua escolha. 

Nesta direção Costa (1998) afirma que a relação estabelecida na interseção entre 

usuário e trabalhador de serviços leva esse tipo de trabalho a requerer uma relativa 

autonomia profissional.  
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Enfrentar a questão da autonomia profissional ainda é um problema a ser vencido 

por muitos profissionais que exercem suas atividades no âmbito dos organismos estatais, tal 

como comprova a pesquisa realizada no ano de 2005, com a participação do Conselho 

Federal de Serviço Social-CEFESS e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) comprova 

que num universo de 61.151, profissionais brasileiros 78,16% estão nas esferas de natureza 

estatal. ( ALMEIDA, 2011, p,105). 

O trabalho do assistente social nos serviços se realiza sob a tensão da burocracia 

institucional, levando o profissional, a se apropriar da linguagem da instituição, em 

detrimento dos seus objetivos profissionais, e ainda sofrer interferência em sua autonomia 

ao responder as normas e técnicas institucionais que se refletem nos serviços demandado 

aos usuários. 

Para Iamamoto (2011) O espirito da burocracia é o segredo de sua competência, 

guardada pela hierarquia, pelo caráter fechado da corporação burocrática reproduzindo 

hierarquias presentes nas instituições. Assim o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais no âmbito dos organismos estatais é permeado pela burocracia e “assim faz-se 

necessário estimular a criação de mecanismos passíveis de desburocratizar as relações  

com os sujeitos que reivindicam direitos e serviços, melhorando a qualidade do 

atendimento” (p,426/427). 

Inegavelmente a inserção profissional dos Assistentes sociais acontece em distintas 

relações sociais, o que condiciona também a inserção desse trabalho no mundo do valor: 

como trabalho produtivo ou improdutivo de mais-valia, inscrito na esfera da produção da 

riqueza social ou da distribuição da mais-valia. (IAMAMOTO, 2011, p, 218). Ainda para 

Iamamoto (2011) o pressuposto que orienta essa proposta é a de que, 

 

[...] não existe um processo de trabalho do Serviço Social, visto que o 
trabalho e atividade de um sujeito vivo, enquanto realização de 
capacidades, faculdades e possibilidades do sujeito trabalhador. 
Existe, sim, um trabalho do assistente social e processos de trabalho 
nos quais se envolve na condição de trabalhador especializado 
(IAMAMOTO, 2011,p,429). 
 

 Como os serviços dos assistentes sociais são realizados no âmbito das instituições, 

esses profissionais, sofrem os impactos dos ditames institucionais que repercutem em seu 

trabalho e no protagonismo de suas ações. Iamamoto ( 2011) registra em sua obra que para 

enfrentar esse dilema ¨se faz mister que o profissional desenvolva competências teórico-

metodológicas, a fim de conhecer a realidade e articular o singular ao universal no 

conhecimento do modo de vida da população atendida. 
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 Para Almeida & Alencar (2011,p,142) o trabalho realizado pelo assistente social em 

diferentes contextos institucionais se apoia numa base comum que é acionada a partir do 

acervo teórico-metodológico e ético-politico que dá suporte à formação e ao exercício 

profissional. 

 É precisamente o trabalho em serviços, com contornos exclusivamente humanos, 

mediado pela relação entre usuário e profissional, que mesmo não sendo totalmente 

capturados e padronizados, faz com que muitas das ações profissionais aconteçam na 

contra mão dos interesses e ações institucionais, mas, as ações profissionais  a partir de 

suas competências e habilidades ¨moldam os comportamentos institucionais em uma 

relação dialética , assimétrica e determinada pelo jogo de interesses e forças condensadas 

nos espaços sócio ocupacionais (NOGUEIRA E MIOTO, 2006,p,16). 

 É a partir da competência profissional que é elaborada a capacidade de compreende 

a necessidade objetiva da ampliação da assistência, diante do agravamento da pobreza, 

sem, no entanto hiperdimencionar o papel da assistência social no enfrentamento da 

questão social. Ai está o ¨grande desafio da formação profissional, que é instrumentalizar os 

profissionais a empreender a grande tarefa que é superar a aparência dos fenômenos, 

identificando as múltiplas determinações do real¨ (MOTA, 2008,p, 197). 

Aqui reside também a necessidade de utilizar as habilidades adquiridas no âmbito 

acadêmico e no acumulo do trabalho profissional, reelaborando as necessidades dos 

usuários, numa perspectiva ampliada, pois a ação a ser demandada não pode ser reduzida 

ao imediatismo do cotidiano, é preciso pensa-las e aborda-las na totalidade social. 

Mota (2008,p,192) considera que é recorrente no discurso do Serviço Social a 

referência aos imperativos do conhecimento prático-operativo em face da natureza da ação 

profissional. Essa observação remete ao discurso formador de cultura do saber-fazer, 

produto de determinações muito precisas, dentre elas, as características dos espaços, 

sócio-ocupacionais e a histórica afirmação de que o serviço social é uma profissão voltada 

para a intervenção. 

A autora completa seu raciocínio ao destacar que essa lógica repõe o caráter 

fetichista das relações sociais capitalistas através de uma razão instrumental, que favorece 

o pragmatismo e o imediatismo das respostas profissionais.  

O Assistente Social, portanto, deve está atendo as mudanças, e as exigências 

impostas pelos organismos, observando que o desenvolvimento da cultura que privilegia o 

saber-fazer, é parte integrante do atual quadro do desenvolvimento das forças produtivas, 

que exige agilidade, eficiência e eficácia para as ações profissionais, em um movimento 

rápido, fazendo com que as operações intelectivas que permitem capturar as 
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particularidades e singularidades do real em uma perspectiva de totalidade, não sejam 

totalmente capturadas pelo profissional. 

Essa é uma tendência que se desenvolve no pensamento pós-moderno que se 

ocupa do fragmento, do episódico e do presente, com ampla penetração nas ideologias 

profissionais que são referencia para as atuais exigências do mercado de trabalho. O 

serviço social não está imune a esse movimento que, por sinal, encontra um ambiente muito 

favorável a sua introdução se pensar, na tradição prático-operativa da profissão. 

           O desenvolvimento histórico da profissão, e sua trajetória acadêmica, desde os finais 

dos anos de 1970, vêm tencionando a cultura pragmática, ao abraçar a teoria social critica, 

vislumbrando o horizonte da ação profissional a partir do ideário ético-político, tendo como 

referência as lutas das classes subalternas na construção de uma nova sociedade que 

supere a propriedade privada, a exploração do trabalho, e todas as formas de opressão e 

discriminação sociais, econômicas e politicas. 

 O trabalho do assistente social se desenvolve no interior de uma realidade 

contraditória, presente nos espaços ocupacionais onde estão inscritos. Entretanto, as 

possibilidades e limites, de suas ações, são favorecidos pelo caráter do trabalho em 

serviços que demandam atributos exclusivamente humanos. 

 

4. Conclusão  

 

 O Serviço Social historicamente desenvolve seu trabalho no âmbito dos serviços 

sociais, sendo esse um campo privilegiado de atuação profissional. Em Marx se encontra os 

subsídios que possibilitam uma reflexão sobre a inserção dos assistentes sociais nos 

serviços visto que o debate acerca do trabalho produtivo e improdutivo fornecem parâmetros 

suficientes para uma análise na perspectiva critica.  Marx concebe o trabalho produtivo e 

improdutivo a partir de sua forma social de compatibilidade com as relações de produção 

típicas da sociedade capitalista. 

  Concretamente a dinâmica das relações contemporâneas afeta também os serviços 

sociais no campo da intervenção estatal e na provisão do bem-estar-social típicas do atual 

estágio do capitalismo. Nessa linha de raciocínio os serviços não estão isentos desses 

dilemas que tem expressão nos marcos da restruturação produtiva que impõe novos 

determinantes a gestão do trabalho com rebatimentos diretos a toda a classe trabalhadora. 

   Neste trabalho buscou-se ressaltar as transformações contemporâneas que se 

processaram no âmbito do modo de produção capitalista que afetaram radicalmente o  

mundo do trabalho reelaborando a vida social determinando novos campos de trabalho 

como aqueles que dependem de ações estritamente humanas como é o trabalho nos 
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serviços. Portanto pensar os serviços assistenciais  nos quais se destaca o trabalho dos 

assistentes sociais no atendimento direto a população, é compreender que esse profissional 

precisa esta bem qualificado a fim de fazer a leitura dos processos sociais que se 

apresentam no contraditório cotidiano das instituições.  
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