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O Serviço Social surge para responder as demandas oriundas das relações decorrentes 

do sistema capitalista. Sua intervenção pauta-se nas relações sociais, historicamente 

postas por interesses antagônicos das classes sociais. Assim, as demandas profissionais 

são originárias dessa relação. Tendo em vista que trabalho é toda ação humana que tem 

objetivo de transformar a natureza a partir de um agir pensado e a intervenção do 

Assistente Social necessita de um fazer pensado, questiona-se, em que medida este 

torna-se transformador da natureza? A atuação nas relações sociais provenientes das 

desigualdades sociais do capitalismo se configura como trabalho? Para tal reflexão, é 

interessante apontar como se apresenta o fazer profissional da/o assistente social na 

contemporaneidade: sua instrumentalidade, e quais as implicações do capitalismo nas 

relações trabalhistas. Ainda, para compreender os fundamentos do Serviço Social é 

preciso analisar os fundamentos ontológicos do trabalho e a vinculação do método 

dialético. Ainda, importa discutir a relação histórica da profissão com as desigualdades 

sociais e a raiz de sua intervenção: o enfrentamento as múltiplas expressões da questão 

social. 
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1. Introdução 

 

 A capacidade teleológica humana de transformar a natureza é denominada de 

trabalho que tem sua importância por ser a categoria fundante do ser social, por ser 

através dele (trabalho) que o homem supera a esfera biológica (apenas da mera 

reprodução) ao transformar a natureza buscando suprir suas necessidades vitais, sendo o 

trabalho o elemento fundamental na distinção e ao mesmo tempo, na articulação entre as 

esferas ontológicas. Dessa forma,  

 
o trabalho “é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (utensílios, matéria-prima, objeto do trabalho, etc.) 

como orgânica (...), mas antes de tudo assinala a passagem, no homem que 

trabalha, do ser meramente biológico ao ser social” (LUKÁCS: 1981, p. 14). 
 

Através da realização do trabalho, o homem consegue transformar não só o meio 

no qual está inserido, mas transforma também a si próprio. Lessa (2007) aponta que, a 

cada ação consciente desenvolvida, o homem amplia e aperfeiçoa seus conhecimentos e, 

logo, sua capacidade de intervenção, ao mesmo tempo em que transforma a própria 

sociedade, ao criar novas objetivações, e por consequência, novas necessidades sociais. 

 A categoria trabalho é formada por dois momentos interdependentes: a prévia-

ideação e a objetivação. Entende-se por prévia-ideação a capacidade humana de pensar 

do processo de trabalho, por isso é abstrato, subjetivo, no qual se constrói uma 

premeditação que antecede a ação, estabelecendo-se os fins (necessidades) e os meios. 

Já a objetivação, é o momento da prática e materialização desta ideação, que irá 

naturalmente expressar em si as características da subjetividade do seu criador. O objeto 

construído pelo trabalho representa a transformação da natureza, da causalidade dada 

em causalidade posta, pois o que o homem opera é uma combinação entre as diferentes 

propriedades dos elementos naturais, dando-lhes uma nova forma, sem que, contudo, 

sejam alteradas essas propriedades. Aqui se revela o entrelaçamento entre teleologia e 

causalidade, que Lukács (1981) assinala como essência do trabalho. 

 A profissão Serviço Social surge para responder as demandas oriundas das 

relações do sistema capitalista, e tem sua intervenção fruto das necessidades pautadas 

nas relações sociais, historicamente postas por interesses antagônicos das classes sociais 

(capital e trabalho), daí ser a atividade profissional da/o assistente social permeada pela 

contradição. Assim, as demandas profissionais são originárias dessas mesmas 

necessidades e o próprio Serviço Social constitui-se em demanda de mercado no 

capitalismo monopolista (Cf. NETTO, 1992). 

Nesse sentido, a intervenção profissional do Serviço Social tem como base 

fundamental de atuação as relações sociais provenientes das expressões da questão 

social imposta pelas desigualdades sociais do sistema capitalista de produção.  

 Os fundamentos ontológicos do ser social o qual possibilitou uma aproximação 

com a ação humana de transformar a natureza (trabalho) a partir de um agir pensado 

(teleologia), e que este homem, ao transformar a natureza, transforma-se a si mesmo, 

percebe-se que toda ação humana nesse sentido é estabelecida por uma subjetividade 

reflexiva capaz de nortear suas futuras objetivações.  

 A essa capacidade (profissional) reflexiva no Serviço Social dá-se o nome de 

instrumentalidade. 

“Instrumentalidade é a categoria reflexiva capaz de apontar as diversas 

formas de inserção da profissão nos espaços sócio-ocupacionais e as 

competências e requisições profissionais, de modo a demonstrar o concreto 

particularizado das formas de operar da profissão, ou as ‘mediações 
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particularizadoras que conferem existência real” (GUERRA, 2000:29 apud 

LESSA, 1995:119) 

 

 Para Guerra, ao se levar em consideração a construção morfológica da palavra 

instrumentalidade, o sufixo “idade” refere-se a capacidade, qualidade ou propriedade de 

algo. Percebe-se assim, que instrumentalidade no exercício profissional não se restringe 

ao conjunto de instrumentos e técnicas como aparenta apenas pela simples leitura da 

palavra (neste caso, a instrumentação técnica), mas sim “a determinada capacidade ou 

propriedade que a profissão adquire na sua trajetória sócio-histórica, como resultado 

do confronto entre teleologias e causalidades”. (2000: p.05) 

 No Serviço Social, a instrumentalidade é definida a partir de três dimensões que 

orientam suas práticas: as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política. Representam, assim, a mediação utilizada na previa-ideação dos sujeitos 

profissionais para a objetivação de suas ações, que passam a ser compreendidas não 

“mais como dotadas de subjetividade individual, mas como particularidades que 

vinculam as ações dos diversos sujeitos profissionais” (GUERRA, 2010: 35). 

  Referem-se também a capacidade consciente relacionada ao conjunto da 

categoria, construída e reconstruída nos processos sócio-históricos, nas relações sociais 

determinantes e nos valores da/o própria/o profissional à medida que este é 

influenciada/o pelas condições objetivas - postas na realidade material e condições 

subjetivas (sistema capitalista de produção)- referentes ao sujeito e às suas opções e 

escolhas profissionais. 

 
É no âmbito da instrumentalidade do Serviço Social que os componentes 

críticos e progressistas da cultura profissional são escolhidos, identificados, 

construídos e reconstruídos, e deles depende o restabelecimento da unidade 

entre meios e fins e a preocupação com os valores democráticos do 

movimento socialista. É a categoria que permite colocar o acervo técnico-

operativo no seu devido lugar. (GUERRA, 2000:31) 

 

Assim, o caráter ideológico de aproximação com valores democráticos da 

categoria, orienta da/os assistentes sociais ao (re)elaborarem ações e estratégias em 

resposta às demandas apresentadas, e é nesse processo de atender as demandas da classe 

trabalhadora e subalterna (Yazbek, 2006)  que o fazer profissional constrói a sua própria 

instrumentalidade porque suas ações são objetivação de sua intencionalidade, sendo 

essa a condição para o reconhecimento social da profissão.  

Na visão de alguns autores, como Iamamoto (2005 e 2011) a profissão foi 

considerada “trabalho” como um ramo da divisão sócio-técnica do trabalho com 

vinculação no âmbito da prestação de serviços sociais, o que exige da/o profissional 

maior capacidade teórica e técnica já que este vende sua força de trabalho, como 

apontado por Guerra: 

 
(...) o assistente social como aquele que vende a sua força de trabalho, e junto 

com ela um conjunto de procedimentos de natureza instrumental socialmente 

reconhecidos, os quais constituem-se no acervo cultural da profissão e os 

significados que adquire. Nessa perspectiva pode-se pensar a 

instrumentalidade do trabalho do assistente social como 

propriedades/capacidades historicamente construídas e reconstruídas pela 
profissão, como uma condição sócio-histórica do Serviço Social. (GUERRA, 

2000: 23) 

 

Para tanto, essa apreensão deve se dar além da observação do imediato, mas, 

principalmente, a partir do conhecimento e intervenção pensada nas objetivações das 

relações, (re)iterando a materialização do conhecimento da essência do real e que se 
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torna capaz de ser apreendidas pela razão.  Para a profissão, isso implica em não intervir 

apenas na aparência dos fenômenos, mas, sobretudo perceber a totalidade de relações 

que estão articuladas as demandas apresentadas.  

Para o Serviço Social é imprescindível a observação do real percebendo a 

dinâmica de sua totalidade. A intervenção profissional é baseada na categoria mediação, 

reflexo de articulações objetivas e subjetivas da relação sujeito e objeto a partir da 

apreensão dos fenômenos: singularidade/particularidade/universalidade. É essencial a 

percepção da totalidade dos fatos/fenômenos das relações sociais constituídas pela 

sociabilidade do capital a fim de evitar práticas imediatas e reprodutoras de ações que 

justifiquem ou reproduzam desigualdades sociais. Sabe-se que a intervenção tem como 

escopo central o enfrentamento destas e a incessante busca pela transformação social e 

uma vida plena de sentido. 

 

2.0 Serviço Social na Contemporaneidade 

 

Inicialmente, se torna interessante apontar como se apresenta o fazer profissional 

da/o assistente social na contemporaneidade e quais as implicações do sistema 

neoliberal nas suas relações trabalhistas. 

Para tanto, afirma-se que a profissão se orienta no método materialista de Marx 

como possibilidade de observação e apreensão da processualidade e do movimento do 

real a partir da articulação das categorias: historicidade, dialeticidade, contradição, 

totalidade e mediação as quais possibilitam perceber a totalidade de fenômenos 

(complexos dos complexos) que interligam esse real, para, sobretudo, transformá-lo. É 

nesse real que se apresentam as múltiplas expressões das relações humanas e sociais. 

Conforme apontado, a formação profissional tem na questão social sua base de 

fundação sócio-histórica, o que lhe confere um status de elemento essencial na relação 

entre profissão e realidade social:  

 
O assistente social convive diariamente com as mais amplas expressões da 

questão social, matéria-prima de seu trabalho. Confronta-se com as 

manifestações mais dramáticas dos processos sociais ao nível dos indivíduos 
sociais, seja em sua vida individual, seja em sua vida coletiva. 

(ABESS/CEDEPSS, 1996: 154-155) 

 

A gênese da questão social advém da contradição existente no modo de 

produção capitalista contraposto à apropriação privada da atividade humana. É 

intrinsecamente associado ao “trabalhador livre”, que depende da venda de sua força de 

trabalho como meio para sua sobrevivência, o qual se submete a uma relação de 

exploração da sua força de trabalho. Assim, a questão social resulta nas desigualdades e 

lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações 

sociais.  

O quadro atual de agudização
2
 da questão social atravessa todas as esferas de 

atuação do assistente social, tanto relacionada a sua atuação profissional , quanto na sua 

composição como qualquer outro “trabalhador”. Na atuação em instituições públicas 

por uma demanda crescente de serviços sociais, ou mesmo, nos novos espaços sócio-

ocupacionais nos quais o assistente social vem ganhando terreno como em gestão de 

políticas públicas, assessoria e consultoria de organizações governamentais e não 

governamentais.  

                                                
2
 Refere-se a conjuntura neoliberal, no contexto do capital financeiro e da mundialização da economia, 

determina novas conformações históricas que redimensionam a questão social na cena contemporânea.  
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Assim, a/o profissional está exposto às mesmas determinações postas pelas 

contradições do capitalismo, não podendo desvinculá-las do capital em crise. È 

contraditória uma atuação tão restrita de recursos para as políticas sociais 

governamentais, na direção das relações neoliberais para a área social, que provocam o 

desmonte das políticas públicas de caráter universal, reduzindo a abrangência de 

serviços públicos já que o Estado é o maior contratador da categoria, acarretado pela 

mercantilização e privatização dos serviços sociais
3
, refletindo também nas condições 

de trabalho deste profissional, como exemplos: terceirizações, baixos salários, 

desempregos, contratos de trabalho irregulares, sujeitados à instabilidade do trabalho 

temporário ou a tempo parcial, dentre outros, sendo este o atual quadro de vinculação 

empregatícia ao qual o profissional está inserido.  

 

3.0 Serviço Social e Trabalho  
 

Após as breves considerações sobre a categoria trabalho e como se encontra as 

condições deste profissional na conjuntura contemporânea, é interessante destacar a 

discussão entre profissão de Serviço Social e a categoria trabalho. 

A afirmação de que trabalho é uma categoria fundante do ser social não significa 

dizer que este veio anterior a existência da sociedade tendo em vista que trabalho não é 

algo natural, dado pela natureza. Entretanto, todo e qualquer ato de trabalho é sempre 

um ato social na relação com a totalidade social. Assim, só se desenvolve o trabalho se 

houver cooperação social, através da capacidade humana consciente de conhecer e 

transformar a natureza, criando um produto antes inexistente. No processo de 

objetivação dessa práxis, ocorrem todas as capacidades essenciais, pois, na tentativa de 

se estabelecer relações, a cooperação interliga-se a sociabilidade e universalidade; a 

transformação da natureza à consciência. Essa relação cria alternativas que possibilita as 

escolhas e propiciam novos questionamentos e respostas que configuram as várias 

formas de expressão da sociabilidade.  

 Corrobora-se com o entendimento de LESSA (2006(a)) quando este autor 

destaca alguns fatores que favorecem o entendimento de que Serviço Social não é deve 

ser considerado trabalho. Inicialmente, pelo fato da profissão não realizar efetivamente 

a transformação da natureza nos bens materiais necessários à reprodução social, e sim, 

as/os profissionais atuam majoritariamente nas múltiplas dimensões da questão social 

tal como se expressam na vida dos indivíduos sociais. Sua função social se constrói a 

partir das políticas sociais e das formas de organização da sociedade na luta por direitos, 

logo, na reprodução das relações sociais.  

 Referindo-se as atividades humanas de processos de trabalho nos quais o homem 

não transforma a natureza no desenvolvimento do seu fazer-profissional, o referido 

autor aponta: 
Apenas e tão somente o trabalho cumpre essa função social. Todas as outras 

atividades humanas, sem exceção alguma, cumprem uma outra função: de 

algum modo (e este modo varia tanto quanto os modos historicamente 

determinados de reprodução social) atuam direta ou indiretamente na 

organização dos homens para a realização do trabalho necessário à 

reprodução social. O Direito, a religião, a ética, a moral — mas também as 

técnicas de gerenciamento da produção, de recursos humanos, de propaganda 

e marketing, de engenharia da produção, etc. – são todos complexos sociais 
que moldam os atos dos indivíduos no sentido necessário à reprodução social. 

Indiscutível que são muito diferentes as formas pelas quais as leis do Direito, 

os valores morais e éticos, os preceitos religiosos, as técnicas de gerência, 

administração, engenharia ou propaganda, etc., atuam nesta organização dos 

atos dos indivíduos. Não resta também nenhuma dúvida que estes complexos 

                                                
3  As políticas públicas e os serviços sociais são as principais áreas de atuação do Serviço Social.  
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sociais podem ou não existir em determinadas sociedades e, ainda mais, são 

muito diferentes de período histórico a período histórico. (LESSA, 

2006(a):19) 

 

 Ainda para ao autor, o segundo elemento da identificação entre Serviço Social e 

trabalho é mais diretamente sociológica e política. Dessa forma, caso entendêssemos 

que toda atividade humana voltada a produção material, sem levar em consideração a 

função social que essa atividade exerce, se configuraria como trabalho, cairíamos no 

equívoco de identificarmos como trabalho tudo aquilo produzido pelo homem com o 

fim de organização social. Como exemplificação, o autor mencionado destaca algumas 

profissões para clarear a discussão.  

 Para tanto, remete-se a análise do ‘trabalho’ do engenheiro que planeja o produto 

a ser criado; o professor que ensina ao operário como se desenvolver o produto; e a/o 

assistente social que atende ao operário no departamento de recursos humanos. Todos 

estes profissionais poderiam ser igualados a operários tendo em vista que estão 

inseridos na interface da produção dos bens materiais que a sociedade necessita e 

possuem contratos de trabalho submetidos as mesmas legislações. 

 
Para sermos breves: se igualarmos todas as práxis sociais ao trabalho, 

transformamos todos os indivíduos em operários e, assim, cancelamos a 

distinção entre as classes sociais! Se cancelarmos a distinção entre produção 

e organização, e portanto cancelamos o caráter fundante daquele para com 

esta, cancelamos também a distinção entre as classes. E, sem elas, adeus luta 

de classes e todo o projeto revolucionário de cunho marxiano. (LESSA, 
2006(a): 21) 

  

 Podemos destacar que os referidos profissionais: engenheiro, professor, 

assistente social e operário têm em comum o fato de planejarem com antecipação em 

suas consciências as atividades profissionais que desenvolvem (partem de uma prévia 

ideação, a objetivam através de transformações do real e, ao final deste processo, temos 

algo anteriormente inexistente: uma nova situação, enfim, que vai exigir novas prévias 

ideações e objetivações). Assim, promovem uma fusão entre teleologia e causalidade 

através da objetivação. 

 Como mencionado no primeiro tópico deste texto, o trabalho constitui, portanto, 

a categoria fundante do ser social, por representar o mecanismo pelo qual o homem 

supera a esfera biológica ao transformar a natureza buscando suprir as suas 

necessidades. Promovendo “um retrocesso das barreiras naturais, embora jamais um 

completo desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, autofundado: o ser social” 

(LUKÁCS: 1981, p. 54) que, através do seu trabalho, constrói um ambiente e uma 

história cada vez mais determinada pelos atos humanos e menos pelas leis naturais. 

 Essa transformação (intercâmbio orgânico) da natureza para as necessidades é o 

que caracteriza a atividade da classe operária, sendo essa classe que realiza o trabalho 

essencial a vida humana, e transformasse em produtor do "conteúdo material da 

riqueza".  

 Aquelas atividades que não atuam nesta transformação, não desenvolvem 

trabalho, e sim, cumprem diferentes funções sociais associadas a organização das 

relações sociais tendo em vista um dado padrão de reprodução societária. É nessa 

classificação que se apresenta o equivoco de entender Serviço Social como trabalho, por 

este se configurar como reprodução das relações e não essencialmente ser necessário a 

vida humana. 

  

 

 



7 

 

4.0 Conclusão: 

  

 Conforme já destacado, o Serviço Social surge para atender as demandas sociais 

provenientes das relações sociais, econômicas, políticas, culturais do sistema capitalista, 

e tem sua atuação pautada na reprodução das relações sociais, historicamente postas por 

interesses opostos das classes sociais (capital e trabalho). Assim, as demandas 

profissionais são originárias dessas mesmas necessidades e o próprio Serviço Social 

constitui-se em demanda do próprio capitalismo. 

Ao responder estas demandas na sua atuação, o Serviço Social intervém em um 

complexo social da esfera da reprodução das relações sociais, não se configurando 

assim como trabalho, nem processo de trabalho, porque não transforma natureza nos 

bens materiais necessários à sociedade.  Nesse sentido, a intervenção do Serviço Social 

tem como base fundamental de atuação as relações sociais provenientes das expressões 

da questão social imposta pelas desigualdades sociais do sistema capitalista de 

produção.  
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