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RESUMO: O texto em questão, é resultado de reflexões (re) construídas e desconstruídas ao longo
da disciplina Formação Profissional em Serviço Social no processo de formação stricto sensu.
Justifica sua relevância pois trata-se de uma síntese de principais elementos que foram objeto de
inquietações coletivas no processo de ensino/aprendizado da disciplina. Representa além disso, o
esboço dos principais desafios acadêmicos e profissionais enfrentados pelos assistentes sociais,
tecendo reflexões acerca da condição do assistente social como trabalhador mediante os desafios
societários que se estabelecem para este profissional na tríade dos seguintes pontos: a metamorfose
do significado da categoria trabalho no capitalismo, as mudanças a partir da análise da ofensiva
neoliberal sobre o mundo do trabalho, elementos que incidem na a atuação do assistente social na
condição de trabalhador assalariado.

PALAVRAS CHAVE: Capitalismo. Trabalho. Serviço Social.

ABSTRACT: The text in question is the result of constructed and deconstructed reflections throughout
the course of Vocational Training in Social Service in the stricto sensu formation process. It justifies its
relevance because it is a synthesis of the main elements that have been the object of collective
concerns in the teaching / learning process of the discipline. It also represents the outline of the main
academic and professional challenges faced by social workers, reflecting on the condition of the social
worker as a worker through the societal challenges that are established for this professional in the triad
of the following points: the metamorphosis of the meaning of the work category in capitalism, the
changes based on the analysis of the neoliberal offensive on the world of work, elements that affect
the performance of the social worker as a salaried worker.

KEYWORDS: Capitalism. Job. Social Work.

RESUMEN: El texto en cuestión, es el resultado de reflexiones (re) construidas y deconstruidas a lo
largo de la disciplina Formación Profesional en el Servicio Social en el proceso de formación stricto
sensu. Justifica su relevancia pues se trata de una síntesis de principales elementos que fueron objeto
de inquietudes colectivas en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la disciplina. En el presente
trabajo se analizan los resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el análisis de
los resultados obtenidos, en el capitalismo, los cambios a partir del análisis de la ofensiva neoliberal
sobre el mundo del trabajo, elementos que inciden en la actuación del asistente social en la condición
de trabajador asalariado.

PALABRAS CLAVE: Capitalismo. Trabajo. Servicio social.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo primário problemarizar e possibilitar algumas reflexões acerca da
condição do assistente social como trabalhador mediante os desafios societários que se estabelecem
para este profissional, isto será esboçado a partir de três tópicos. No primeiro apresentar- se á
rapidamente a metamorfose do significado da categoria trabalho no capitalismo. No segundo
momento serão discutidas as mudanças a partir da análise da ofensiva neoliberal sobre o mundo do
trabalho, materializadas na restruturação produtiva. Logo mais serão apresentados três principais
elementos que incidem sobre a atuação do assistente social na condição de trabalhador assalariado,
a tônica desta discussão reside no fato de que sua formação e atuação é permeada por diversas
contradições. Por fim, nas considerações finais serão tecidos alguns comentários acerca da temática
em questão.

A relevância desta discussão dá-se pela potencialidade de compreender este debate tendo como
ponto de partida o reconhecimento da categoria trabalho como núcleo fundamental da sociabilidade
humana e o impacto que vem sofrendo diante da restauração produtiva com a política neoliberal,
percebendo de que forma esta vem sendo legitimada no âmbito social. Por fim a ideia defendida ao
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longo de toda a argumentação que se segue, é que a qualificação profissional crítica e continuada, é
um dos caminhos que podem compor mecanismos de superação para a problemática hora
apresentada, concebendo esta formação sob a ação do projeto ético político profissional que é
contrário à lógica de mercadorização da educação (ensino superior) e demais políticas sociais.

2 CATEGORIA TRABALHO RESINIFICADA NO CAPITALISMO

Pensar a condição do trabalhador e mais especificamente no trabalho do assistente social frente às
mudanças ocorridas no mundo do trabalho exige uma discussão acerca da molécula (o trabalho) que
funda toda e qualquer sociabilidade, para que se compreenda então os novos moldes assumidos[1]
por ela em tempos de capitalismo monopolista.

Observar a condição da atual sociedade, suas contradições e transformações são inviáveis quando
não se parte do pressuposto que seu núcleo fundamental é o trabalho. A partir do que Marx (2010)
escreveu assume-se que toda a sociabilidade humana tem centralidade exatamente na mediação do
homem com a natureza, é a partir desta relação que o homem passou por um salto ontológico e
diferenciou-se das demais esferas do ser (orgânico e inorgânico). Assume-se aqui o trabalho,
segundo Lessa (2012), como um ponto de partida de um complexo social, que não reduz a
sociabilidade humana a ele mas promove o “intercambio material” que será a qualquer sociabilidade
humana eternamente necessário.

[...] o trabalho é antes de tudo, em termos genéticos, o ponto de partida para
tornar-se [devir] homem do homem, para a formação das suas faculdades,
sendo que jamais se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais,
o trabalho se apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito desse
desenvolvimento; todas as demais formas de atividade do homem, ligadas aos
diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o
trabalho atinge um nível relativamente elevado (LUKÁCS, 2012, p. 348 apud
LESSA, 2012, p.26)

Tinti (2015) concorda com Lessa e afirma que é pelo trabalho que o homem mantém sua
sobrevivência, é pelo trabalho que o homem tem a possibilidade de promover o desenvolvimento no
mundo dos homens.

Esta forma de trabalho descrito, caracteriza-se como principio de toda e qualquer sociabilidade.
Saviani (2005) descreve o processo em que surge o trabalho, situando-o desde o comunismo
primitivo, no qual todos os homens mediavam sua relação com a natureza por meio dele (trabalho),
desta forma não haviam classes. Na mediada em que estes homens deixam de ser nômades e
fixam-se em terras, surgindo a propriedade privada há uma divisão social entre os que têm a terra e
os que não têm, a sociedade então ganha contornos em torno daqueles que trabalham pra si e para
seus senhores (Idade Antiga, Idade Média). É na reprodução histórica que na chamada Idade
Moderna o homem alcança elevado nível de evolução das forças produtivas, que surge a partir da
acumulação primitiva e da atividade mercantil do sistema feudal, o capitalismo.

Com o advento do capitalismo, este trabalho passa a ter novos contornos, na verdade o sistema
capitalista cria outra forma de trabalho jamais vista. O trabalho abstrato. O trabalho abstrato difere-se
do primeiro pois este é produtor de mais valia[2], em se tratando do capitalismo Lessa (2012) afirma
que a sociedade tem experimentado a expansão das relações capitalistas em quase todas as práxis
sociais, isto leva a compreensão de que o trabalho fundante desapareceu restando só o trabalho
abstrato responsável pela reprodução do capitalismo. Esta “nova fase” da sociedade, vivencia novos
determinantes que recriam a condição do trabalho outrora descrito em Marx.
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[...] para Marx e Engels há uma clara distinção entre trabalho abstrato e
trabalha: o primeiro é a atividade social assalariada, alienada pelo capital.
Corresponde a submissão dos homens ao mercado capitalista, forma social
que nos transforma a todos em “coisas” (reificação) e articula nossas vidas
pelo fetichismo da mercadoria. O trabalho, pelo contrário, é a atividade de
transformação da natureza pela qual o homem constrói, concomitantemente a
si próprio como individuo e a totalidade social da qual é participe.[...] Embora a
palavra trabalho faça parte das duas categorias, isto não deve velar que há
uma enorme distância de separar trabalho de trabalho abstrato. (LESSA,
2012, p.26).

É no circuito do trabalho abstrato que hoje se insere quase a totalidade dos trabalhos. Pois a maioria
tem a expropriação da mais valia que ultrapassa a dimensão de reprodução do homem e o leva a
reproduzir o sistema. Para Lessa (2012) isso não quer dizer que o trabalho concreto, simples tenha
desaparecido, mas sim, que perde espaço para essa outra forma. Assim descreve o trabalho abstrato
como a “[...] redução da capacidade produtiva humana a uma mercadoria, a força de trabalho, cujo
preço é o salário”.(LESSA, 2012, p.28). É nessa forma de trabalho que está presente a alienação,
fetichismo, onde a mercadoria é a moeda de troca e os trabalhadores passam a ser coisificados. Esta
realidade abarca de forma voraz os trabalhadores em escala global.

3 MUDANÇAS NO TRABALHO: capitalismo e a restruturação produtiva

Marx (2010) outrora afirmou que uma das características mais importantes do capitalismo é sua
condição de vivenciar crises cíclicas, entretanto como fator paralelo a isto, o sistema tem potencial de
superação destas crises e retomada dos seus índices de lucro por meio de estratégias de
revitalização, essa análise teórica do autor pode ser observada desde a gênese do sistema.

Destaca-se neste espaço a crise iniciada a partir dos anos 1970, o capitalismo experimenta uma
longa fase de sua retração, vivencia uma crise sem precedentes. Neste sentido a partir deste
decêndio, são variadas as estratégias de recuperação das suas taxas de lucro, sendo o mundo do
trabalho o mais impactado pela tentativa de sua recomposição afetando os trabalhadores, que estão
visceralmente ligados à reprodução do sistema. As formas de recomposição das taxas de lucro do
capital, têm dimensões mais cruéis no contexto sócio histórico de cada país, além disto, as suas
estratégias excedem a dimensão econômica, a prova disso é que no pós 70 o capitalismo utiliza-se de
estratégias políticas, sociais, culturais midiáticas que possibilitem sua recuperação. No contexto da
globalização, financeirização ou mundialização do capital é que se propaga a ideologia neoliberal
como carro chefe deste processo de acumulação e tentativa de superação da crise.

Para Silva (2017) um aspecto importante a ser visualizado neste contexto é que na fase de
mundialização do capital a crise ganha contornos ainda mais dramáticos, pois se trata de algo
universal e duradouro. Isto representa uma intensificação na extração de mais valia com fim de
acumular e gerar mais lucro para o capital. No caso do Brasil, como um país periférico as
problemáticas oriundas disso são ainda mais conflituosas: mercadorização de direitos sociais,
privatização, seletividade de políticas sociais são elementos que podem ser destacados neste
processo. A ideologia neoliberal, iniciada no mundo ainda nos anos 1970, atinge o Brasil logo mais
–1990.

Para melhor compreender o panorama dos anos 1990, é necessário destacar que todos esses
acontecimentos ocorreram no bojo do processo de mundialização do capital. Netto (1996) aponta que
esta nova fase é resultado sobretudo do exaurimento do regime de acumulação rígido aliado a
revolução tecnológica baseada na microeletrônica, subvertendo sobretudo o mundo do trabalho.
Como característica desta fase, o autor aponta a formação de oligarquias burguesas de domínio
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mundial que controlam todo o funcionamento geoeconômico a partir a financeirização. Ele ainda
afirma que, as mudanças gestadas no fim do século XX têm diversas naturezas de transformações[3]

para além do âmbito econômico, é possível visualizar mudanças em nível social, político, cultural etc.
Essas modificações na conjuntura mundial aconteceram tendo neoliberalismo como mecanismo
político-institucional e ideológico. No contexto da globalização, o mundo vivencia a articulação
supranacional das unidades de produção, isto quer dizer que a economia ultrapassa os limites
políticos e geográficos do globo, e passa a ter como principal característica a possibilidade de
movimentação em todo mundo. Antunes (1996) concorda com Netto (1996) e afirma que esta década
representou no cenário mundial metamorfoses sobretudo no mundo do trabalho, seu processo de
criação de valores e em sua regulamentação. De modo que era possível observar uma “crise” no
mundo do trabalho no plano objetivo e no subjetivo, ambas ocorreram de maneira simultânea e
inter-relacionadas, ainda assim, estas apresentam suas particularidades.

No que se refere ao plano objetivo, diante do avanço tecnológico (substituição da eletromecânica por
eletroeletrônica), houve uma modificação no processo de trabalho, tendo em vista sua flexibilização
na produção[4], materializado no chamado toyotismo – modelo, que modifica o padrão fixo de
acumulação fordista, por um modelo de maior flexibilização no modo de produção. Inaugurado no
Japão no pós-guerra e expandido a partir da década de 1980 pelo resto do mundo, tem como
característica uma ampliação do capital constante em detrimento do capital variável. O autor aponta
que no plano subjetivo, o mundo do trabalho toma nova forma tendo em vista as mudanças que
vinham acontecendo no seguimento material. A exemplo disto, aponta os sindicatos, que de
combativos passam a ser cooptados pelos interesses do patronato, isto é, nesta nova forma de
regulamentação não se pretende extinguir o sindicato e sim “converte-lo” a lógica do mercado, sendo
um dos tantos mecanismos para estabelecer relação pacífica entre trabalhadores e patrões. Em outro
momento, Antunes (1996) trata (ainda no que se refere as mudanças subjetivas) que a centralidade
na atual sociedade capitalista é da presença constante da superficialidade nas diversas dimensões
sociais, consumir o que é supérfluo, obsoleto é o que consubstancia esta sociedade sem
profundidade, a sociedade involucral. Diante desta realidade, o autor chama atenção ao fato de que,
apesar de ser a lógica do consumo que gere a atual sociedade, os que produzem o conteúdo de
consumo estão alheios a estes. Aliado a isto, estes trabalhadores que produzem materiais com valor
de uso e troca, mas que pouco consomem, tornam-se reféns da lógica de exploração capitalista, que
flexibiliza as relações de trabalho e preconiza ainda mais a condição dos empregados ou não,
tornam-se reféns do avanço tecnológico que, ao invés de contribuir para a realização das atividades
laborais do trabalhador, extrai e esgota ao máximo a mais valia, o que eleva ainda mais as
contradições do capital versus trabalho. Antunes salienta ainda, que nesta sociedade onde tudo é
supérfluo, o próprio trabalhador torna-se tão descartável quanto uma mercadoria em desuso. O novo
formato do capital para a produção exige um trabalhador que doe todas as suas dimensões a
empresa. A ideia é que a empresa também lhe pertence, difunde-se na subjetividade deste
trabalhador, que a “colaboração e entrega total” a empresa, são tão benéficas para o patrão quanto
para ele mesmo, desta forma, o trabalhador não mais precisa de um supervisor, ele mesmo é seu
vigia. Ideologicamente trata-se de:

[...] um processo de organização do trabalho fundado numa resposta imediata
a demanda de uma organização flexível de trabalho, numa produção integrada
e que supõe necessariamente o envolvimento do trabalho, acarretando o
estranhamento do trabalhador, sua “alienação” do trabalho, que se torna
menos despótico e mais manipulatório. Nesse sentido, a necessidade dos
déspotas, do sistema de controle e movimentos, do taylorismo, de controle
rígido, da produção controlada, do despotismo fabril, do sistema de mestres,
contramestres e feitores, tudo aquilo que marca os escalões hierárquicos da
fábrica, é gradativamente “substituído” por um sistema que o trabalhador
torna-se vigia de si próprio. (ANTUNES, 1996 p. 80).
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Este sistema além de flexibilizar o trabalho supõe a flexibilização dos direitos sociais. Isto pode ser
melhor observado quando visualiza-se a crescente: fragmentação da classe trabalhadora, sua
remuneração afetada negativamente, o aumento do exército industrial de reserva, na precarização do
ambiente de trabalho etc. Essa fragmentação da classe operária, fica em evidência, tendo em vista
que o capital lhes imputa uma ideia de rivalidade, se antes o trabalhador identificava-se como
indivíduo que compõe uma classe, agora pensa no seu cotidiano limitado ao seu sustento pessoal
(SANTOS, 2017).

A era da globalização, do avanço tecnológico contribui significativamente para a agilização desta
problemática, pois extinguiu ou mesmo desqualificou determinada parcela de trabalhadores,
lançando-os no exército industrial de reserva ou no trabalho informal. Sobre isto, há uma noção
contraditória, pois enquanto a ideologia do sistema imputa que o trabalhador polivalente domina
variadas áreas do saber, na verdade trabalha em sua desqualificação total. Netto (1996) afirma que
este modelo de acumulação requer trabalho qualificado ou polivalente, Antunes (1996) concorda com
o autor e salienta que estes avanços não necessariamente são positivos aos trabalhadores pois ao
mesmo tempo que requer uma qualificação dos trabalhadores, desqualifica tantos outros. A
polivalência exigida nesta nova fase desespecializa o trabalhador e retira tantos outros do processo
de produção de valor. Para Costa e Souza (2017) baseando-se em Pochmann (2005), a problemática
da atual condição do trabalhador é que, essas novas competências e habilidades exigidas pelas
inovações tecnológicas, levam a eliminação da demanda de capital variável em escala global,
entretanto a ideologia propagada é que o trabalhador é responsável por sua condição de desemprego
por sua baixa qualificação. Ainda segundo as autoras, o papel do Estado nisso, é além da propagação
desta ideologia, materializar ações de “treinamento profissional”, imputando a partir desta “concessão”
a obrigatoriedade deste trabalhador adquirir um emprego.

[...] o enfoque em processos de formação profissional tem sido acompanhado
de argumentos favoráveis ao capital humano, que enfoca a educação como
forma propulsora do desenvolvimento econômico. Desta forma, a qualificação
e o treinamento profissional são tidos como condição para a garantia da
empregabilidade e elevação do rendimento dos trabalhadores. Soma-se a isso
a ideia de que a dependência de programas de proteção social contribui para
uma parca empregabilidade por parte de um conjunto de trabalhadores que se
encontram em situação de desemprego. Tais argumentos contribuem para o
entendimento de que o fenômeno do desemprego seria essencialmente
voluntário e individual, decorrente de uma falta de planejamento, falta de
investimento em qualificação, bem como em determinados comportamentos
por parte dos trabalhadores. (COSTA; SOUZA, 2017, p.7)

Contraditoriamente; como consequência da produção de valores, de mercadorias, é globalizada e
setorizada, as grandes empresas terceirizam e subcontratam mão de obra para produção mais
periférica da mercadoria e detém-se ao que é mais central na produção. Isto aliado a tecnologia
representa um salto na produtividade e geração de lucro para empresa, para o trabalhador representa
a redução de empregos, e empregos condicionados à abertura comercial, relações de contratação
precarizadas (exemplo de vínculos temporários sem a mínima oferta de direitos), esta realidade não
relaciona-se de forma alguma com a condição imposta ao trabalhador não inserido no mercado formal
de trabalho, para aqueles que estão inseridos informalmente; Netto (1996, p.93) salienta que nesta
fase de flexibilização, através dos “mercados informais”, o capital: “[...] vem conjugando modalidades
conhecidas de extração de mais-valia relativa com formas bárbaras de exploração da força de
trabalho, algumas das quais próprias dos primórdios do capitalismo”. Este momento inaugurado pelo
capital representa uma fase em que “não existem regras ou freios”, para limitar seu poder de
acumulação. Em poucas palavras, o cenário neoliberal tem como marcas fundamentais:
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[...] desestatização, privatização para estimular o “livre” mercado, estabilização
com altas taxas de juros para “atrair capitais” (escondendo seu caráter
especulativo), abertura comercial para importações (não se fala muito das
proteções de mercado existentes) controle de déficit (para pagar dívidas
impagáveis). O círculo vicioso de aumento de juros da dívida-pagamento dos
juros-aumento dos juros é um processo de crescimento do buraco financeiro
da dívida e não de saneamento do déficit [...]corte de gastos públicos, abertura
comercial, redução de impostos para os mais ricos, reforma do sistema de
proteção social, arrocho salarial, terceirização, privatização. (FALEIROS,
1996, p. 18).

Faleiros demonstra em sua fala, que o neoliberalismo não limita suas relações com o mercado
privado, pelo contrário, encontra no Estado uma base sólida para efetivação de suas estratégias. Ao
passo que defende o não limite a suas medidas para acumulação, assume como ideal a diminuição
do Estado nacional e pleiteia para si intervenções financeiras que potencializem a acumulação. Como
afirma Netto e Braz (2006) o neoliberalismo defende o Estado mínimo, para os trabalhadores e
máximo para o capital, demandando “a mão invisível” de acordo com suas necessidades. Netto (1995,
p. 192) acrescenta que o neoliberalismo propõe “[...] uma argumentação teórica que restaura o
mercado como instância mediadora societal elementar e insuperável e uma proposição política que
repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma para a democracia”. Neste sentido, o autor
aponta que este ideal tem locus em diversas instâncias sociais: no que se refere ao campo teórico,
combate as ideias de Keynes (a exemplo do Welfare State) como uma contra revolução monetarista
social político institucional, no plano ideocultural contrapõe a democracia e a igualdade. O
neoliberalismo tem por finalidade então:

[...] erradicar mecanismos reguladores que contenham qualquer componente
democrático de controle do movimento do capital. O que desejam e pretendem
não é “reduzir a intervenção do Estado”, mas encontrar as condições ótimas
[...] para direciona-la segundo seus interesses particulares de classe. (NETTO,
1995, p. 195).

No caso do Brasil, toda esta situação é ainda mais grave. Como país periférico que há pouco saía de
sua maior crise política (20 anos de ditadura), experimentou todas as problemáticas que ocorriam no
mundo de maneira mais profunda, em decorrência das determinações sócio- históricas particulares do
país. Desde o princípio da formação da sociedade brasileira, o grupo burguês dominante, não se
contentava com o domínio econômico, aqui havia uma busca desta classe pela dominação também
política. Enquanto o resto do mundo vive de maneira intensa as refrações do neoliberalismo, a
deterioração de direitos no Brasil só se agudiza. Ainda sobre este fenômeno, Faleiros (1996) afirma
que no plano social, este fomentou: a focalização das políticas sociais bem como a redução dos
direitos sociais, a reorientação das políticas de Estado para transferi-las para serviços de outros
setores comunitários e voluntários materializados numa política clientelista. Esta relação entre público
e privado segundo Faleiros (1996) estabelece:

O entrelaçamento entre público e privado na área social é um processo
constante que se desdobra em várias formas, em várias modalidades, mais ou
menos complexas, mas tem uma longa história política. Quanto mais o Estado
está a serviço de grupos privados, mais as políticas sociais são utilizadas de
forma clientelista, privada, particular como só acontecer com as verbas
distribuídas pessoalmente pelas primeiras damas, por poder politico, segundo
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critérios de seu alvitre. (FELEIROS, 1996, p. 25).

É válido lembrar ainda, que em 1990 já estava em vigor os princípios da Constituição de 1988,
entretanto, estes pareciam cada vez mais distantes da realidade social, não se
efetivaram/materializaram (em plenitude) nos anos 1990, já que eram incompatíveis com o avanço
neoliberal. Quando o Brasil deveria “experimentar” o período de bem estar social deparou-se com o
neoliberalismo, para Behring e Boschetti (2006), os direitos sociais foram submetidos à lógica fiscal.
Fazendo um balanço desta década, destacam-se: privatizações (tornando os serviços brasileiros
duais, ou seja, maior relação entre público e privado), isso caracteriza-se como um movimento de
transferência patrimonial para super capitalização de recursos. Os direitos assegurados na
seguridade social são seletivos. Há uma ampliação das Organizações Não Governamentais (ONG’s)
que propagavam ideias de responsabilização social sob a justificativa de voluntariado, solidariedade e
cooperação ao invés de dever do Estado.

4 A DUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS: na construção da resistência[5], na
reprodução do capitalismo.

Diante do cenário descrito, cabe ao Serviço Social como profissão integrada a estas mudanças,
compreender e apreender as mediações que o conectam com as transformações societárias. Pode
–se dizer que o processo que tem afetado a sociedade em escala global tem vinculação com a crise
do “capitalismo democrático” ou “capitalismo humanizado” materializado no declínio do Estado de
bem estar social. Há um processo de retração de direitos sociais, mas não há apenas uma
degradação da forma de reprodução material dos trabalhadores, há uma massiva estratégia de
culpabilização destes indivíduos por esta condição. Sendo o assistente social, participe desta
reprodução, torna-se importante situa-lo na condição de trabalhador, mas também como um
intelectual capaz de participar dos processos de mobilização e articulação da luta da classe
trabalhadora. Destacam-se neste cenário ao menos três elementos que atingem os assistentes
sociais diretamente como trabalhadores, eles estão intrinsecamente articulados e alimentam suas
problemáticas mutualmente.

O Serviço Social é atingido pelo desmonte das políticas sociais sobretudo na Seguridade Social
espaço que mais absorve estes profissionais. O Serviço Social enquanto espaço de construção,
fomentação e formação do saber é atingido pela massiva ampliação e mercadorização do ensino
superior. Os assistentes sociais são atingidos ainda, na medida em que, encontram-se na condição
de trabalhador assalariado e que recebem exigências do “patrão” limitando sua autonomia,
exigindo-se uma competência burocrática e instrumental, na palavras de Iamamoto (2009) os
assistentes sociais sofrem as refrações do mundo do trabalho diante de sua inevitável inserção no
“estatuto do assalariado”. De que forma isto pode ser observado

As políticas sociais sem dúvidas são o principal alvo dos ajustes neoliberais,(como já mencionado no
decorrer desta problematização), o neoliberalismo pleiteia um Estado interventor para si e nulo para
os direitos sociais. Bering (2008) afirma que vivenciamos uma seguridade inconclusa tendo como
princípio justamente o cenário da década de 1990 (paralelo a aprovação da CF de 1988 iniciam-se as
medidas de ajustes neoliberais). Partindo disto é importante frisar que sendo a profissão
visceralmente ligada a política social, tem reflexos importantes na mediação dos direitos, “[...] num
amplo processo regressivo, redefiniramse as funções do Estado, retirando as políticas sociais
públicas da esfera a qual estas pertencem genuinamente (KOIKE, 2009, p.7). Para Bering (2008,
p.154) o esgotamento do período do Estado de bem estar social prova sobretudo para os
trabalhadores a:

[...] recomposição da superpopulação relativa exercito industrial de reserva
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pressionados por salários baixos; na fragilização da organização política dos
trabalhadores com a dês-sindicalização, passivização e burocratização de sua
organização política- sindicatos e partidos); e no redirecionamento do fundo
público para o capital, com destaque para o capital financeiro com fortes
impactos para as políticas públicas direcionadas á reprodução do trabalho.

Para a autora a problemática da seguridade reside justamente no fato da busca de que, atingido o
financiamento das políticas sociais há uma concretização do princípio de controle da pobreza e não
em sua erradicação. Para os assistentes sociais, como trabalhadores mais demandados na
reprodução desta lógica, o desafio é desvelar a essência desses fenômenos diante do
neoconservadorismo estabelecido no interior dos direitos sociais “[...] expressas na deterioração das
políticas sociais e no agravamento das condições sociais da população, processos que se
retroalimentam”.(TINTI, 2015, p.64) a fim de compreender as contradições desta realidade e atuar na
direção do fortalecimento dos direitos sociais e resistência a sua crescente deterioração.

Isto leva a refletir sobre a segunda incidência que afeta os assistentes sociais enquanto
trabalhadores, trata-se de que a partir de 1990, o Brasil (como já apontando) vivencia um longo
processo de privatizações e mercadorização das políticas sociais, a política de educação não esteve
alheia a isso. Tem potencial significativo na reprodução da lógica neoliberal por representar fonte
rentável ao sistema e um poderoso canal ideológico de manutenção e propagação intelectual-
cientifica desta ordem.

Mais especificamente no caso do ensino superior registra-se uma expansão[6] significativa das
universidades particulares e de cursos à distância, mas esse crescimento não tem respostas positivas
no mercado de trabalho, pois este não comporta o quantitativo de assistentes sociais formados, é o
que Iamamoto (2009) chamou de aponta de “exercito assistencial de reserva”. Isso atrelado a retração
de políticas sociais, desemprego estrutural representa a não absorção dos profissionais formados.
Paralelamente, a adesão de Diretrizes do MEC que sucumbe o principio de uma formação de
qualidade, desvela o não compromisso deste sistema com a formação de profissionais vinculados aos
direitos sociais. A expansão das EADS[7] representa a falácia da “conquista da educação universal”.
Cumprindo a “orientação” dos organismos internacionais, pretende promover a ideologia da
privatização e mercantilização desta política. A consequência imediata disto para Koike :

Ao transformar a educação em objeto mercantil, o aluno em cliente
consumidor e a universidade em emitente de diplomas banais, essa reforma
esvazia a dimensão emancipadora da educação e subtrai o caráter
universalista da instituição universitária. Ambiente institucional danificado, de
ethos acadêmico degradado, ao se constituir lugar da formação
acadêmicoprofissional das novas gerações tornase, também, solo de disputa e
resistência aos processos de ocialização do atual padrão societário. (KOIKE,
2009, p.10)

A retração dos postos de trabalho aliado à formação precária, acrítica condensam problemáticas
severas a materialização das políticas sociais. A contradição fundamental deste sistema é que“[...] um
trabalhador livre que depende do trabalho para se reproduzir não encontra oportunidade de trocar sua
força de trabalho [...]”.(IAMAMOTO, 2008, p.87). Cria-se então “[...]um “exército assistencial de
reserva”, reforçando práticas do voluntariado e da precarização do exercício profissional[...].

Iamamoto (2009, p.39, grifos da autora) em concordância com a autora problematiza que para além
da nova relação estabelecida com a educação, o que se tem nesta fase do capitalismo é :

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_dualidade_da_atuacao_dos_assistentes_sociais_na_construcao_da_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



A massificação e a perda de qualidade da formação universitária estimulam o
reforço de mecanismos ideológicos que facilitam a submissão dos
profissionais às “normas do mercado”, redundando em um processo de
despolitização da categoria, favorecido pelo isolamento vivenciado no ensino à
distância e na falta de experiências estudantis coletivas na vida universitária.

O que leva a reflexão do terceiro ponto: o impacto disto para o assistente social enquanto trabalhador.
Iamammoto (2009) afirma que, como inseridos nas contradições do capitalismo, o Serviço Social é
hora canal de reprodução destes processos, hora caminho de resistência. Nesse sentido, aponta que
sua autonomia relativa representa a condição dual do trabalhador do Serviço Social que vivência a
dualidade da materialiazação do seu projeto ético-político paralelo a sua inserção no estatuto do
assalariado: se está condicionado as exigências do patrão que comprou sua força de trabalho e a ele
pertence seu período social, deve atender a estas demandas pois está inserido na divisão social e
técnica do trabalho cumprindo com as atribuições demandadas, seu aparato legal lhe permite a partir
de sua competência prepositiva (considerando os limites oriundos do capitalismo) romper com a
lógica instrumental exigida pelo capitalismo e propiciar ações de suspenção da realidade: é o que
chamou de momento de consenso e rebeldia.

[...] considere suas particularidades e focalize as tensas relações entre projeto
ético-político profissional e estatuto assalariado, como núcleo irradiador da
argumentação. Ele permite atribuir visibilidade, no universo do Serviço Social
brasileiro, à dupla determinação do trabalho do assistente social como
trabalho concreto e trabalho abstrato, dimensões indissociáveis para se
pensar o trabalho na sociedade burguesa, cujo pressuposto é o reino
mercantil, no qual se assenta a forma social da propriedade privada capitalista
e a divisão do trabalho que lhe é correspondente. O dilema condensado na
inter-relação entre projeto profissional e estatuto assalariado significa, por um
lado, a afirmação da relativa autonomia do assistente social na condução das
ações profissionais, socialmente legitimadas pela formação acadêmica de
nível universitário e pelo aparato legal e organizativo que regulam o exercício
de uma “profissão liberal” na sociedade (expresso na legislação pertinente e
nos Conselhos Profissionais). Aquela autonomia é condicionada pelas lutas
hegemônicas presentes na sociedade que alargam ou retraem as bases
sociais que sustentam a direção social projetada pelo assistente social ao seu
exercício, permeada por interesses de classes e grupos sociais, que incidem
nas condições que circunscrevem o trabalho voltado ao atendimento de
necessidades de segmentos majoritários das classes trabalhadoras.
(IAMAMOTO, 2008, p.7-8, grifos da autora).

Neste sentido, a autora quer problematizar que esta autonomia avança ou se retrai na medida em que
as forças sociais vinculadas a um projeto de sociedade equiname, conseguem estremecer elementos
que baseiam a lógica vigente.

É neste cenário que se moldam as perspectivas do capital de qualificação do assistente social, uma
qualificação que pretende fortalecer a ideia do capitalismo, instrumentalizada e burocratizada em
detrimento do projeto ético político profissional. Montano (2009, p. 137) concorda com a autora e
afirma que sendo a profissão emergente do capitalismo para implementação de políticas sociais
estatais, este fator tem link direto com sua atuação, o que implica a reprodução do sistema burguês,
“[...] sua prática social resulta funcional à manutenção da ordem social e às relações capitalistas (a
exploração do trabalho, o controle social, a diminuição das lutas sociais e a acumulação de capital)”.
Entretanto isto não anula o memento de rebeldia, quando assume para si demandas e lutas da classe
trabalhadora, para o autor, isto representa o posicionamento político contra-hegemônico. Seu trabalho
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também que também é alienado, estabelece teleologicamente uma suspensão da lógica ideológica
capitalista. Na posição de trabalhador e portanto participe da luta contraditória capital versus trabalho,
afirma Iamamoto (2015) que os assistente sociais compõe o “sujeito coletivo”. A autora ainda sinaliza
que nosso alvo de competência deve ser :

[...] a competência crítica capaz de desvendar os fundamentos conservantistas
e tecnocráticos do discurso da competência burocrática. O discurso
competente é crítico quando vai à raiz e desvenda a trama submersa dos
conhecimentos que explica as estratégias de ação. Essa crítica não é apenas
mera recusa ou mera denúncia do instituído, do dado. Supõe um diálogo
íntimo com as fontes inspiradoras do conhecimento e com os pontos de vista
das classes por meio dos quais são construídos os discursos: suas bases
históricas, a maneira de pensar e interpretar a vida social das classes (ou
segmentos de classe) que apresentam esse discurso como dotado de
universalidade, identificando novas lacunas e omissões. (IAMAMOTO, 2009,
p.15, grifos da autora)

Desta forma, o momento de rebeldia e/ou resistência do assistente social frente a lógica vigente,
acontece na construção diária de uma competência crítica.

Em suma, pode-se afirmar que estes três elementos não podem ser compreendidos de maneira
desarticulada, pois a venda de políticas como a educação, influenciam a formação já que estas
unidades de ensino seguem a orientação do Banco Mundial quanto as normas e financiamentos
educacionais, este assistentes sociais de formação precária terão pouca condição crítica de
resistir/refletir sobre esta condição, pois foram preparados para atuar no mercado de forma
burocratizada e instrumental. A massiva condição do ensino superior nesta direção forma um
quantitativo de profissionais acríticos que na direção do capital estão reproduzindo esta lógica sem as
devidas mediações, precarizando ainda mais o acesso aos direitos sociais e descolados da luta
coletiva. Esta massa de assistentes sociais de reserva, reproduzirão a serviço do capital tento em
vista ainda sua fragilidade de vínculos empregatícios que limita sua autonomia significativamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esforço de problematização feito até aqui não configura-se como uma temática passível de
esgotamento, apesar de serem muitos os elementos que a norteiam, esta, encontra-se longe de ser
findada pois assumindo que os assistentes sociais tem seu objeto de trabalho materializado nas
expressões da questão social e esta molda-se de acordo com as configurações assumidas pelo modo
de produção capitalista (extremamente dialético) há de se preservar os avanços acumulados em torno
da discussão, mas é necessário que acadêmicos e profissionais permaneçam atentos as novas
transformações sociais a fim de construir mediações para formação e exercício profissional.

Partindo de tudo que foi apontado até aqui é importante reafirmar a condição central da categoria
trabalho para reprodução social. A importância desta afirmativa vai além da defesa teórica esvaziada
de caráter político, reside no fato de que anulada esta centralidade a categoria chega a seu nível
banal numa sociedade que cada vez mais preconizada suas relações. Para o Serviço Social negar
esta centralidade significa um retrocesso no que se refere a todos os acúmulos gestados ao longo de
sua trajetória histórica, Iamamoto (2017, p.619) afirma que a centralidade atribuída ao trabalho na
prática profissional e formação não é apenas uma mudança de termos imbricados nas diretrizes do
curso, mas media mudanças analíticas, pois para a autora isto representou a tônica do
reconhecimento dos assistentes sociais enquanto classe trabalhadora e sua apreensão da função
social do assistente social, isto acontece pelo adensamento do “[...] campo de determinações e
relações para a apreensão da profissão em seu processamento: acionada pelos sujeitos profissionais
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na relação com os segmentos de classe [...]”. Afirmado o trabalho como núcleo deste princípio,
compete aos assistentes sociais estarem atentos aos novos espaços sócio ocupacionais que
abrem-se neste novo momento, em que o trabalho sofre diversas transformações. A ideia é que não
haja uma satanização de qualquer campo que se apresente, pois em qualquer espaço o assistente
social estará inserido em contradições, já que, trata-se de uma sociedade extremamente
conservadora. Compreende-se que se faz necessário guiado por seu arcabouço teórico metodológico
que os assistentes sociais instrumentalizem e potencializem eticamente estes espaços fazendo frente
as lutas da classe trabalhadora.

Defende-se que isto só será possível quando o assistente social assumir o compromisso desde sua
formação discente com uma qualificação para a prática, como afirma (1992, p.203) é necessário “[...]
capacitar o aluno a tratar pequenas questões da prática cotidiana como grandes desafios intelectuais
e operativos.” Deve-se ter em mente que a qualificação iniciada na formação acadêmica deve ser
continuada e esta, extrapola os muros da Universidade, acontece cotidianamente nos espações de
atuação profissional nas micro e macro relações, concorda-se com Borges(2017) que a resistência a
todos retrocessos vivenciados na atualidade, inicia-se na formação, esta, configura-se com o caminho
para minimizar essas problemáticas. A educação crítica (a despeito da educação para o capital) não é
em absoluto um mecanismo salvador, longe de demais dispositivos não funciona, entretanto sob o
prisma crítico e emancipador, elencada a outros dispositivos democráticos configura-se como um
potencial organizador de um novo projeto de sociedade. O assistente social é o profissional que como
qualquer outro trabalhador está intimamente ligado ao conjunto de lutas da classe trabalhadora e que
também sofre os rebatimentos dessa conjuntura. Defende-se que a formação crítica deste profissional
perpassa pelo avanço na compreensão da teoria social de Marx que permita a análise das refrações
da questão social e possa fazer frente na resistência (IAMAMMOTO, 2009).

Isto representa o caminho para consolidação do projeto político, que apesar de desafiador frente o
cotidiano pragmático da agenda profissional, possibilita uma suspensão daquilo que é burocrático e
eleva o profissional a uma reflexão crítica sobre seu papel. Concorda-se com Abreu (2008) que cabe
fortalecer a criticidade do assistente social a partir do aprofundamento da teoria de Marx que tem
como base a luta coletiva da Classe trabalhadora e a organização dos assistentes sociais no interior
desta luta. Isto perpassa necessariamente pela negação das imposições ideológicas do
neoliberalismo, sem perder de vista que há limites para esta atuação já que está submetido ao
estatuto do assalariado (Iamamoto, 2009). É necessário fortalecer o espaço público fomentando a
cultura democrática. Isto só pode acontece a partir da articulação coletiva de todos os trabalhadores,
o assistente social pode atuar como intelectual orgânico neste processo, mas de forma alguma terá
eficácia em seu trabalho se suas pautas não forem comum a de todos os trabalhadores.

Refletir sobre tudo isso não deve nos impedir de compreender a contradição essencial da profissão,
como outrora afirmou Montaño (2009), a profissão é condicionada as demandas institucionais e
estruturais, entretanto isto não nega sua potencialidade enquanto profissão que pode gerenciar sua
ação profissional, qualificada desde a formação não apenas para atender estas demandas, mas no
exercício de sua autonomia “[...]o assistente social pode ver reforçada sua margem de manobra para
uma prática profissional que, sem eliminar os condicionantes sistêmicos, privilegie a garantia dos
direitos sociais conquistados”. (MONTANO, 2009, p. 137-138). Assim mesmo que a educação não
seja o caminho de superação da problemática do sistema, (nenhuma política social é) a formação
crítica é um caminho para a construção e fortalecimento de uma sociedade de direitos. Pois também
atente os trabalhadores no processo de socialização e criação de conhecimentos diversos, inclusive
no que se refere aos seus direitos sociais.

[1] Esta breve explanação faz-se necessária pois para se compreender os elementos que incidem no
mundo de trabalho, é necessário o compreende-lo na sua forma mais primária, para aí chegar-se aos
elementos centrais deste texto. Situar esta categoria, é ponto de partida para compreender qualquer
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outro elemento a luz da teoria social de Marx, pois como Saviani (2005) afirma, é o trabalho que
define a essência humana.

[2] Sinteticamente pode-se tratar este conceito adotado por Marx como o elemento fundamental da
acumulação capitalista, representa a diferenciação entre aquilo que o trabalhador produziu e o valor
salarial que lhe fora pago, parte deste valor é apropriado pelo patrão. Nas palavras de Marx (2010,
p.256) “[...] A mais-valia se apresenta (tem sua existência real) num produto excedente além da
quantidade de produtos que apenas repõe os seus elementos originais, ou seja, que entra nos custos
de produção e – tomando o capital constante e variável conjuntamente – é igual ao capital total
avançado para a produção”.
[3]O autor esboça que diante da entrada do novo século as mudanças aconteceram em diversas
instâncias da sociedade. “As transformações sociais no nível social não se reduzem obviamente, ás
alterações na estrutura de classes [...] Elas estão vinculadas as profundas modificações no perfil
demográfico das populações [...], à expansão urbana[...] ao crescimento das atividades de serviços, à
difusão da educação formal [...] e aos novos circuitos de comunicação social. [...] Rebatendo na
estrutura da família e muito ligadas às transformações de natureza cultural [...], convencionam os
padrões de sociabilidade.”(NETTO, 1996, p. 95).
[4]Aqui Antunes (1996, p.80) trata de um novo modelo de acumulação que difere do fordismo:
“Diferentemente, tem-se um sistema que responde imediata e diretamente as demandas que são
colocadas e que possui a flexibilidade para alterar o processo produtivo de modo que não se opere
com grandes estoques, mas com estoque mínimo, flexível, que se adeque a essas alterações
cotidianas do mercado. Enfim um processo produtível flexível que atenda esta ou aquela demanda
com mais rapidez, sem aquela rigidez característica da produção em linda de montagem do tipo
fordista.
[5] O termo resistência hora adotado, tem referencia na adoção da moldura adotada por Iamamoto
(2009) acerca desta categoria.
[6] Para observar melhor os dados ver em: IAMAMOTO, Marilda Vilela. A formação
acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 120, p. 609-639,
out./dez. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n120/02.pdf.
[7] Koike baseando-se em Abreu e Lopes apresenta os seguintes dados: “[...]Na área do Serviço
Social, dos 217 cursos de graduação presencial existentes no país, em 2006, 80% ou 173 deles
pertenciam ao setor privado e 20% ou 44 daquele total, ao setor público. Em 1994, existiam 72
cursos, dos quais 34% ou 25 destes eram públicos e 47 ou 66% eram particulares. Comparados os
dois censos realizados pelo MEC/INEP nos períodos indicados, o aumento dos cursos pagos na área
a 268% .”( KOIKE, 2009, p.6) .
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[1] Esta breve explanação faz-se necessária pois para se compreender os elementos que incidem no
mundo de trabalho, é necessário o compreende-lo na sua forma mais primária, para aí chegar-se aos
elementos centrais deste texto. Situar esta categoria, é ponto de partida para compreender qualquer
outro elemento a luz da teoria social de Marx, pois como Saviani (2005) afirma, é o trabalho que
define a essência humana.

[2] Sinteticamente pode-se tratar este conceito adotado por Marx como o elemento fundamental da
acumulação capitalista, representa a diferenciação entre aquilo que o trabalhador produziu e o valor
salarial que lhe fora pago, parte deste valor é apropriado pelo patrão. Nas palavras de Marx (2010,
p.256) “[...] A mais-valia se apresenta (tem sua existência real) num produto excedente além da
quantidade de produtos que apenas repõe os seus elementos originais, ou seja, que entra nos custos
de produção e – tomando o capital constante e variável conjuntamente – é igual ao capital total
avançado para a produção”.

[3]O autor esboça que diante da entrada do novo século as mudanças aconteceram em diversas
instâncias da sociedade. “As transformações sociais no nível social não se reduzem obviamente, ás
alterações na estrutura de classes [...] Elas estão vinculadas as profundas modificações no perfil
demográfico das populações [...], à expansão urbana[...] ao crescimento das atividades de serviços, à
difusão da educação formal [...] e aos novos circuitos de comunicação social. [...] Rebatendo na
estrutura da família e muito ligadas às transformações de natureza cultural [...], convencionam os
padrões de sociabilidade.”(NETTO, 1996, p. 95).

[4]Aqui Antunes (1996, p.80) trata de um novo modelo de acumulação que difere do fordismo:
“Diferentemente, tem-se um sistema que responde imediata e diretamente as demandas que são
colocadas e que possui a flexibilidade para alterar o processo produtivo de modo que não se opere
com grandes estoques, mas com estoque mínimo, flexível, que se adeque a essas alterações
cotidianas do mercado. Enfim um processo produtível flexível que atenda esta ou aquela demanda
com mais rapidez, sem aquela rigidez característica da produção em linda de montagem do tipo
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fordista.

[5] O termo resistência hora adotado, tem referencia na adoção da moldura adotada por Iamamoto
(2009) acerca desta categoria.

[6] Para observar melhor os dados ver em: IAMAMOTO, Marilda Vilela. A formação
acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 120, p. 609-639,
out./dez. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n120/02.pdf.

[7] Koike baseando-se em Abreu e Lopes apresenta os seguintes dados: “[...]Na área do Serviço
Social, dos 217 cursos de graduação presencial existentes no país, em 2006, 80% ou 173 deles
pertenciam ao setor privado e 20% ou 44 daquele total, ao setor público. Em 1994, existiam 72
cursos, dos quais 34% ou 25 destes eram públicos e 47 ou 66% eram particulares. Comparados os
dois censos realizados pelo MEC/INEP nos períodos indicados, o aumento dos cursos pagos na área
a 268% .”( KOIKE, 2009, p.6) .
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