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RESUMO 

Esta monografia descreve sobre a temática da perspectiva de intervenção do 
Serviço Social em empresas privadas, o Serviço Social está diretamente interligado 
com o sistema capitalista desde o surgimento do modo de produção baseado no 
capital, que é à base de funcionamento das empresas privadas, onde os 
profissionais são responsáveis em tentar minimizar as reflexões da exploração da 
mão de obra, e as expressões da questão social sofridas devido à política neoliberal 
adotada pelo Brasil. A atuação do profissional dentro da empresa está voltada para 
atender as contradições do capital, e a questão social no conjunto das expressões 
das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada 
por uma parte da sociedade. O assistente social além de atender aos objetivos da 
empresa, e de ser um trabalhador com os mesmo direitos trabalhistas dos demais, 
tem o compromisso com esta classe trabalhadora, que nada mais é que, garantir 
melhores condições de trabalho, tornando todo o circuito muito mais produtivo, pois 
a satisfação e felicidade dos trabalhadores interferem diretamente na forma com que 
eles estão acondicionados dentro da empresa, todavia, esta postura de atuação 
incentiva um melhor desempenho dos trabalhadores. Isso tudo, efetiva-se através de 
projetos sociais, de desenvolvimento humano e remuneração justa. O profissional 
tem a importante função de atuar aliado aos direitos humanos dos trabalhadores 
contribuindo para alcançar resultados produtivos de acordo com as necessidades da 
organização, e assim, atuam como promotores da perseverança no trabalho e de 
novas formas de produção. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Assistente Social. Recursos Humanos. Questão 
Social. Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

This monograph describes the theme of the intervention perspective of Social Work 
in private companies, Social Work is directly interconnected with the capitalist system 
since the emergence of the capital-based mode of production, which is the basis of 
operation of private companies, and professionals are responsible for trying to 
minimize the reflections on the exploitation of labor, and the expressions of the social 
issue suffered due to the neoliberal policy adopted by Brazil. The professional's 
performance within the company is returning to address the contradictions of capital, 
and the social issue in the set of expressions of inequalities in mature capitalist 
society, which have a common root: social production is increasingly collective, work 
becomes if more broadly social, while the appropriation of its fruits remains private, 
monopolized by a part of society. The social worker, in addition to meeting the 
company's objectives, and being a worker with the same labor rights, is committed to 
the working class, ensuring better working conditions, making it much more 
productive, as the satisfaction and happiness of workers directly interfere. the way 
they are conditioned within the company and this attitude of action corresponds to a 
better performance of workers, taking effect through social projects, human 
development and fair remuneration, the professional has the important role of acting 
in the human rights of workers which contribute to the formation of productive results 
in accordance with the organization's needs, and act as promoters of perseverance 
at work and new forms of production. 
 
Keywords: Social Service. Social Worker. Human Resources. Social Issue. 

Company. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha do tema para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) surgiu 

através da experiência ao trabalhar em uma empresa privada, no setor de recursos 

humanos e por ser acadêmica de serviço social, partindo desta vivência, deu se 

início as pesquisas sobre a atuação profissional dentro da empresa. Portando, esta 

monografia visa contribuir teoricamente sobre um conjunto de questões e 

inquietações dentro desta temática, que permeia no cotidiano do profissional em 

meio as contradições do capital versus proletariado. 

No primeiro capítulo será explanado sobre o modo de produção capitalista, e 

o envolvimento do profissional, tem por objetivo, além dos benefícios ao 

proletariado, promover à empresa resultados de engajamento atendendo às 

perspectivas da mesma. O Serviço Social está diretamente interligado com o 

sistema capitalista que é a base de funcionamento das empresas privadas, onde os 

profissionais do serviço social são responsáveis em tentar minimizar as reflexões da 

exploração da mão de obra, e as implicações da desigualdade social, sofridas 

devido à política neoliberal adotada pelo Brasil. 

Todavia, o segundo capítulo terá como discussão a profissão de serviço 

social, como se estruturou historicamente no Brasil, como foi gravada sua ocupação 

na divisão social do trabalho, como foi  relacionada ao plano de fundo da grande 

mobilização da classe trabalhadora nas primeiras décadas do século 20, e 

apresentará seu objeto de intervenção que é a questão social nas suas múltiplas 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz 

comum: a produção social está cada vez mais coletiva. 

No do terceiro capítulo será explanado sobre a atuação do profissional de 

serviço social na empresa e como se constitui em um espaço sócio ocupacional, 

tornando-se uma ferramenta de gestão para solucionar desafios e dificuldades de 

ordem social, tratará também sobre o desempenho do assistente social como 

trabalhador de empresa privada, pautado na busca pela ampliação de seus 

conhecimentos, no quesito leis do trabalho, outrossim, desenvolver um 

entendimento de forma versátil do arcabouço teórico adquirido na formação, além de 

construir uma capacidade de refletir criticamente sobre o exercício profissional e 

elaborar formas de trabalho que possam mediar às imposições do sistema 

capitalista tornando o ambiente mais justo e igualitário. 
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICA 

Este estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, abordando o 

assunto de como é a intervenção do assistente social dentro de uma empresa 

privada. 

A pesquisa teórica deste trabalho está ancorada para a produção de 

conhecimento na área de Serviço Social sobre temas associados à empresa que 

procura capturar as suas intenções de intervenção, pretende-se analisar a produção 

do conhecimento, no âmbito da categoria profissional, acerca da relação entre 

Serviço Social e empresa. 

Na escolha dos artigos, o primeiro passo foi ler os títulos das matérias. 

Aqueles que abordavam explicitamente a relação entre Serviço Social e empresa 

eram separados para uma análise posterior. Os artigos onde esta relação não 

estava explícita, mas que o título sugerisse algum tipo de abordagem desta relação, 

também eram separados para leitura. 

Segundo Gil (2002, p. 44): “os livros constituem as fontes bibliográficas por 

excelência. Em função de sua forma de utilização, podem ser classificados como de 

leitura corrente ou de referência”. Tendo a leitura corrente das obras literárias e das 

obras de divulgação como objetivo propiciar conhecimento técnico e científico, já à 

leitura de referência, que também pode ser denominada como leitura de consulta, 

tem por objetivo possibilitar uma rápida obtenção de algumas informações 

pertinentes à pesquisa. 

 Ainda segundo Gil (2002, p. 45): “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUAS IMPLICAÇÕES NO MUNDO DO 

TRABALHO 

Abordar-se-á o modo de produção capitalista e sua reestruturação, 

especialmente no mundo do trabalho, a partir da década de 1970, tendo em vista 

que é em decorrência desse momento, que a profissão de serviço social é 

requisitada com maior ênfase nas empresas brasileiras para a intervenção com os 

trabalhadores, apontar-se-á também mudanças no mundo do trabalho na 

contemporaneidade e seus impactos na vida dos trabalhadores (AMARAL; CÉSAR, 

2009). 

2.1.1 Capitalismo e Trabalho 

Para Fontes (2017, p. 410): 

O capitalismo, ou a forma de ser histórica sob o domínio do capital, se apre-
senta a partir da necessidade abstrata da valorização do valor. A proprieda-
de altamente concentrada de recursos sociais precisa converter-se em capi-
tal, extrair valor e valorizar-se. Essa é a necessidade de suas classes domi-
nantes e ela é imposta a todos. Isso significa que, do ponto de vista da pro-
dução da vida material, massas crescentes de seres sociais devem estar 
em concorrência e aptas para assegurar a atividade concreta que permite 
valorizar o valor, isto é, o trabalho do qual se extrai mais-valor. 

A discussão sobre mudanças no mundo do trabalho e reformas nacionais, 

guia para uma análise do processo de crise estrutural do capital e sua demanda por 

reestruturação (DUARTE, 2005). 

Segundo Lima (2021), a revolução industrial atingiu o auge no século XIX e 

no século seguinte o capitalismo enfrenta uma crise de acumulação de capital que 

começou em 1970, com o processo de reestruturação da forma de produção e seus 

ajustes reguladores em 1990. Pode-se dizer que em relação as últimas décadas da 

sociedade o trabalho passou por mudanças profundas, especialmente no que diz 

respeito à privatização, este é um dos motivos que levam à expansão das empresas 

privadas e em contrapartida provocam o desemprego, contratos comuns e o 

consequente aumento da desigualdade e exclusão social. 

De acordo com Lombardi (1997), nas economias que constituíram o núcleo do 

capitalismo na década de 1960 e início de 1970, há sinais de novos períodos de 

crise: capacidade de manufatura não utilizada, excesso de bens e estoques, 
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produtividade reduzida, com exceção da crise do petróleo de 1973, que além do 

impacto do enorme superávit de capital, os lucros da empresa têm sido ampliados 

pela defesa do mercado mundial. Fontes (2017, p. 414) aponta que “As crises são a 

marca genética do capitalismo, ele as agudiza”. 

A tentativa do capitalismo de superar essa crise teve consequências terríveis: 

abalou uma estrutura da relação Estado versus sociedade civil, que é independente 

e afeta principalmente a subjetividade da classe trabalhadora, sua organização 

sindical adquirida ao longo da história de luta.  Antes das profundas mudanças pelas 

quais o capitalismo passou em escala global e da resposta a uma tentativa de 

reviver o mesmo sistema, uma lógica destrutiva do capital se intensificou e estava 

afetando a vida da classe trabalhadora de maneira que nunca tinha ocorrido 

(AMORIM, 2018). 

Portanto, a transformação das empresas capitalistas aumentou a 

complexidade das mesmas. De acordo com Antunes (2000), surgiu um novo padrão 

de organização e gestão devido às mudanças no mundo do trabalho, substituição 

dos padrões rígidos tayloristas / fordistas por meio de padrões mais flexíveis, como o 

toyotismo, que oferece flexibilidade de produção, opera com estoque mínimo e pode 

se adaptar rapidamente às novas necessidades do mercado, o que significa que a 

maleabilidade e eliminação dos direitos trabalhistas pode ser considerada o padrão. 

Os modelos taylorista e fordista que dominaram o século XX estão agora 

vinculados ao modelo de acumulação flexível, em especial o modelo Toyota, que se 

caracteriza pela produção diversificada e heterogênea movida pela demanda, além 

de manipular o compromisso com o conhecimento e a formação de profissionais 

exigidos pela acumulação capitalista (HARVEY, 1998). 

O fordismo se distingue do taylorismo, pois no modelo industrial do primeiro 
[...] as próprias normas são incorporadas no dispositivo automático das má-
quinas”. Neste sentido, é o movimento das máquinas que dita o tempo e a 
operação necessária para conclusão do processo. Os autores ainda desta-
cam que o fordismo, como modelo de industrialização, marcou a conclusão 
da revolução taylorista, sendo que o sucesso do modelo proporcionou ga-
nhos de produtividade aparente (ganhos de produtividade e de intensidade), 
os quais foram a base de seu crescimento na chamada “idade de ouro” do 
fordismo. Entretanto, ao final dos anos 60, essa base passou a sofrer um 
declínio e os mesmos autores ressaltam que “a produtividade começou a 
diminuir e o capital fixo per capita a crescer. Isso acarretou uma queda da 
lucratividade, de onde decorreu (após certo prazo) uma queda da taxa de 
acumulação (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 13). 
 

Conforme Antunes (2017), lançaram alternativas ao sistema taylorista-fordista 

de gestão; surgiram vários modelos de gestão, como o da Califórnia, o da Itália, 
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entre outros. Contudo, o modelo japonês conhecido como toyotismo foi o escolhido. 

O sistema consiste no trabalho em equipe, com base em um processo produtivo 

flexível, onde o trabalhador opera ao mesmo tempo várias máquinas. Tem como 

operacionalização o princípio do just in time, que tem o objetivo de produzir na hora 

certa, reduzindo assim o estoque. 

Neste processo, observa-se formas atípicas de contratos de trabalho: 

subcontratação, terceirização, incerteza, trabalho parcial e temporário, redução do 

proletariado produtivo estável (característico do modelo fordista / taylorista) e do 

subproletariado produtivo, um aumento significativo da classe e serviços industriais 

(HARVEY, 1998).  

Como aponta Anderson (2016), estas mudanças não se refletem apenas na 

relação de trabalho, mas também levam à mudanças drásticas na vida diária dos 

trabalhadores, como direitos, educação, lazer e vida privada, que aumentaram muito 

a pobreza e conflitos sociais. Não há dúvida, de que empregos instáveis e 

desemprego, assim como a crise estrutural, estão relacionados à desconstrução da 

política social e mostra a dramática e anormal realidade social relacionada pela 

ligação histórica entre a política social e processo de acumulação e capital. 

Frente a toda esta ação de contradições das relações econômicas e sociais, o 

universo das analogias de trabalho no capitalismo vem progressivamente adquirindo 

múltiplas processualidades, as quais também não são novas, mas duráveis e 

persistentes pois são “a expansão do trabalho parcial, temporário, precário, 

subcontrato, ‘terceirizado’, que marca a sociedade dual no capitalismo [...]” 

(ANTUNES, 2000, p. 51). 

Sociabilidade capitalista se constitui sobre o antagonismo de duas classes, 
a trabalhadora e a capitalista (abstraindo, neste momento, a heterogeneida-
de sociocultural das diferentes estratificações dentro de cada uma dessas 
categorias), as quais interagem e confrontam entre si na dinâmica de pro-
dução de mercadorias – e na produção das diversas mediações que emer-
gem desse processo constitutivo da sociabilidade humana sob o capital 
(FRANCO; FERRAZ, 2019, p. 2). 

Desta forma, pode-se afirmar que continua existindo um movimento 

contraditório nas relações de trabalho nesta sociedade, de um lado, reduz o 

operariado industrial, em “decorrência do quadro recessivo, quer em função da 

automação, da robótica e da microeletrônica, gerando uma monumental taxa de 

desemprego estrutural [...]” (ANTUNES, 2000, p. 52).  
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Por outro lado, dá-se a subproletarização do trabalho, os novos postos de 
trabalho, parcial, “terceirizado”, subcontratado, os quais tomam forma de re-
lações informais de emprego. É a “precariedade do emprego e da remune-
ração; a desregulamentação das condições de trabalho em relação às nor-
mas legais vigentes ou acordadas e a consequente regressão dos direitos 
sociais, [...] configurando uma tendência à individualização extrema da rela-
ção salarial” (BIHR apud ANTUNES, 2000, p. 52).  

Nas palavras de Pereira (2017), nos últimos dez anos, é possível observar 

uma redução substancial do emprego formal e expansão do emprego informal, 

criando novos espaços, uma concepção que mais uma vez desvaloriza a vida dos 

trabalhadores. Portanto, os trabalhadores não podem gozar de direitos legais 

(licenças, 13º salários, segurança social, seguro-desemprego etc.), pois, são 

empregos informais.  

Os trabalhadores sofrem exclusão permanente, e os direitos constitucionais 

foram substituídos por direitos contratuais.  Logo, o contrato de trabalho define 

imediatamente as seguintes condições: a reprodução dos trabalhadores no mundo 

das relações sociais capitalistas, mesmo sem garantir as melhores condições de 

vida (moradia, saúde, educação, outros) diante dos baixos salários, e estes fatores 

tendem a depreciar o trabalho humano (PEREIRA, 2017). 

Neste sentido, a revolução tecnológica da origem do capital ocasionou a nova 

etapa na história das relações de produção e, portanto, o mercado de trabalho 

precisou de conhecimentos diferenciados, porque as novas tecnologias introduzidas 

no mundo das atividades operárias, estão cada vez mais substituindo os 

trabalhadores que passam a ser elegíveis para competir com a modernização 

(RIBERO, 2018). 

Todas estas controvérsias indicam mudanças dramáticas. Relações de 

trabalho precárias, trabalho informal, baixa remuneração em muitas empresas, 

empregos instáveis. Destaca-se ainda mais no capitalismo contemporâneo, o 

processo de fragilização do trabalho e violação dos direitos conquistados na história 

(SILVA et al, 2005). 

Segundo Batista (1999, p. 64-65)  

No Brasil, os efeitos da política econômica são historicamente detectados 
em nossa trajetória dependente, no entanto, no que diz respeito ao período 
pós-70, seus efeitos foram imediatos. Contudo, as resistências ao governo 
autocrático (1964-1984) e a constante luta para ampliar e usufruir dos direi-
tos democráticos, resultados de conquistas políticas e sociais, impediram 
que o projeto neoliberal fosse implementado nas décadas de 70 e 80. Mas, 
na passagem da década de 80 para a de 90, renderam-se aos mecanismos 
de dominação do capital, em específico no Brasil, sob a direção, do Fundo 
Monetário Internacional – FMI – e do Banco Interamericano de Desenvolvi-
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mento – BID -, instaurou-se com raízes profundas, impondo as regras do jo-
go, isto é, a reforma do Estado tornou-se o lema dos anos 90, substituindo a 
divisa dos anos 80: o ajuste estrutural. 

Tais mudanças de intervenção e de valores, para Antunes (2000, p. 67) 

“repercutiram junto ao movimento dos trabalhadores, as inúmeras alterações no 

mundo do trabalho acarretaram consequências no universo da subjetividade e da 

consciência da classe trabalhadora. Prontamente, os órgãos de representação e 

mediação, como os sindicatos são afetados intensamente, visto que a forma de ser 

da classe trabalhadora torna-se mais heterogênea, fragmentada e complexificada”. 

Observa-se mudanças no modo de pensar e de agir deste trabalhador, sendo 

indiscutível que a existência de uma classe e seu fortalecimento tem ligação direta 

com a consciência de si própria como tal. Adquirir a consciência de classe fortalece 

as organizações as quais se participa. Portanto, é compreensível que, por definição, 

o sindicato deva estar na linha de frente (KREIN, 2017). 

Segundo Mota (2000), a tendência da empresa para minimizar os impactos da 

exploração do trabalho propõe garantir o direito a previdência e saúde, e expandir o 

programa de assistência em sintonia com as mudanças no mundo do trabalho, neste 

sentido, o autor enfatiza o processo de fortalecimento dos benefícios oferecidos pela 

empresa, tendo em vista a ineficiência do Estado na prestação de serviços. Por 

outro lado, o autor destaca que surgiu outro modelo de enfrentamento da 

desigualdade social, no qual criou uma cultura de solidariedade social (rede de 

proteção social, política combate à pobreza, etc.) enfoque no cuidado dos 

extremamente pobres. 

Deste modo, para Raichelis (2010) o neoliberalismo aponta que o mercado é 

o regulador da vida social. O Estado é uma instituição ineficaz para as 

implementações de políticas sociais. Nesta breve discussão, observa-se que a 

classe trabalhadora vem enfrentando grandes adversidades nas últimas décadas, 

devido à deterioração das condições de trabalho e o trabalho mais instável e porque 

as políticas sociais estão se tornando mais concentradas, fragmentadas e sem 

condições de atender às demandas do governo. 

As reformas trabalhistas aprovadas pelo Congresso Nacional em 2017, na 

verdade, levaram ao desmonte das estruturas de proteção ao longo do século 

XX. Segundo seu mentor, tais mudanças são necessárias para adequar o Brasil às 

necessidades das empresas e do mercado capitalista globalizado, institucionalizar 
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relações de trabalho flexíveis significa "modernizar" e criar mais empregos. Neste 

sentido, uma reforma tornou-se uma das principais prioridades e também 

enfraqueceu o poder dos sindicatos e dos mecanismos de mediação, como a justiça 

do trabalho (RAMALHO, 2017). 

No contexto das políticas públicas "ineficientes" com o desemprego cada vez 

mais acentuado, os benefícios adicionais fornecidos pelas empresas estão 

desempenhando um papel decisivo na manutenção dos trabalhadores nos 

espaços. Benefícios oferecidos pela empresa, principalmente planos de saúde e 

previdência complementar tem uma atração importante para a classe trabalhadora, 

mesmo que os salários são mais baixos do que o esperado, conforme Raichelis 

(2010).  

2.2 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL E SEU OBJETO DE 

INTERVENÇÃO: A QUESTÃO SOCIAL  

Neste capítulo explicar-se-á como a profissão de serviço social se estruturou 

historicamente no Brasil e qual será seu objeto de intervenção na questão social. 

2.2.1 Serviço Social no Brasil 

O serviço social surgiu e foi institucionalizado no Brasil nas décadas de 1930 

e 1940, e não deve ser interpretado como um evento contraditório ou natural, deve 

ser visto como o resultado de dois processos relevantes, sendo criado como 

condições sócio históricas exigidas para o início da carreira e a sua trajetória 

histórica no cenário brasileiro em meio ao capitalismo (SILVA et al, 2017).  

A gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto profissão inscrita na divisão 

social e técnica do trabalho, está relacionada ao contexto das grandes mobilizações 

da classe operária nas duas primeiras décadas de XX, pois o debate acerca da 

´questão social´, que atravessa a sociedade nesse período, exige um 

posicionamento do Estado, das frações dominantes e da Igreja (IAMAMOTO, 2012, 

p. 18). 

Segundo Iamamoto (2011), a origem do serviço social no Brasil, como 

ocupação gravada na divisão social do trabalho, está relacionada ao pano de fundo 

da grande mobilização da classe trabalhadora nas primeiras décadas do século 20. 

Por exemplo, o debate sobre a questão social requer a posição do estado, das 
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facções dominantes e da igreja. 

O primeiro processo é quando o Estado é redimensionado para uma fase 

monopólica, para dar uma resposta a sociedade burguesa em relação as 

expressões da questão social, considerando a afirmativa de Netto (2009) o 

entendimento de que o Estado intervém no processo econômico desde a ascensão 

da burguesia, mas, é no capitalismo monopolista, que esta intervenção muda 

estrutural e funcionalmente. 

O segundo processo está vinculado à busca pela recuperação da hegemonia 

ideológica da Igreja Católica, através do fortalecimento da Ação Católica Brasileira 

(ACB), conforme (IAMAMOTO, 2011, p. 18): 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articu-
lado à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma 
presença mais ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios da 
década de 30. Na tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios 
perdidos, em face da crescente secularização da sociedade e das tensões 
presentes nas relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a 
postura contemplativa.  

“Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 

parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado à 

necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença mais 

ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios da década de 30. Na 

tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em face da 

crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas relações entre 

Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura contemplativa” (IAMAMOTO, 

2012, p. 18). 

Portanto, um conjunto de fatores contribuíram para a consolidação da 

profissionalização na área do Serviço Social. 

A implantação do Serviço Social não é [...] um processo isolado. Relaciona-
se diretamente às profundas transformações econômicas e sociais [...]. Seu 
surgimento se dá no seio do bloco católico, que manterá por um período re-
lativamente longo um quase monopólio de formação dos agentes sociais 
especializados, tanto a partir de sua própria base social, como de sua dou-
trina e ideologia. O Serviço Social não só se origina do interior do bloco ca-
tólico, como se desenvolve no momento em que a igreja se mobiliza para a 
recuperação e defesa de seus interesses e privilégios corporativos, e para a 
reafirmação de sua influência normativa na sociedade. [...]. O Serviço Social 
começa a surgir como um “departamento” especializado da Ação Social e 
da Ação Católica, num momento extremamente importante para a definição 
do papel da Igreja dentro das novas características que progressivamente 
vai assumindo a sociedade brasileira (IAMAMOTO, 1998, p. 213). 
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Para Maria Lúcia Martinelli (1991), o surgimento do Serviço Social (Europa ou 

Estados Unidos) vem da vontade e do compromisso da burguesia que, junto com a 

Igreja Católica, buscam intervir na pobreza. Assim, compreender o serviço social é 

concluir que ele é inerente ao modo de produção capitalista. 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
"evolução da ajuda", à "racionalização da filantropia", nem à "organização 
da caridade"; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. Na emergência 
profissional do Serviço Social, não é este que se constitui para criar um da-
do espaço na rede sócio-ocupacional, mas é a existência deste espaço que 
leva à constituição profissional. [...] não é a continuidade evolutiva das pro-
toformas ao Serviço Social que esclarece a sua profissionalização, e sim a 
ruptura com elas (NETTO, 2007, p. 69-70). 
 

O objetivo da Igreja Católica era recristianizar uma sociedade, sendo 

considerado o movimento de ação social mais difundido no Brasil; com a 

industrialização e o crescimento populacional nas áreas urbanas, a pobreza se 

acentua (IAMAMOTO, 1998). 

O Serviço Social no Brasil surge a partir da eclosão da questão social. As 
bases para sua implantação deu-se a partir do reconhecimento das tensões 
sociais, oriundas do agudizamento da questão social nas décadas de 1920 
e 1930 com o processo de industrialização. Portanto, sua gênese corres-
ponde à conjuntura vivenciada no país neste período, momento em que o 
Estado passa a utilizar-se de estratégias de intervenção e regulação da 
questão social via políticas sociais. Estas estratégias foram influenciadas 
pelas mudanças ocorridas no país – principalmente as econômicas –, em 
função do processo de industrialização, que teve como consequência ime-
diata, o crescimento desordenado das cidades, devido o êxodo rural, cau-
sado pela crise no setor agrícola – crise do café (SANTOS; SOUZA, 2010, 
p. 77). 

Iamamoto (2001) revela que até 1930, a pobreza era tratada como “caso de 

polícia” e não como resultado de um sistema econômico explorador e excludente. 

Tratada com repressão como uma disfunção individual e não como um resultado do 

sistema. 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 

parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado à 

necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença mais 

ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios da década de 30. Na 

tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em face da 

crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas relações entre 

Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura contemplativa (IAMAMOTO, 

2012, p. 18). 

Assim, em 1932 a Igreja Católica cria em São Paulo o Centro de Estudos e 
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Ação Social (CEAS), cujo objetivo principal era “promover a formação de seus 

membros pelo estudo da doutrina social da Igreja e fundamentar sua ação nessa 

formação doutrinária e no conhecimento aprofundado dos problemas sociais” 

(CERQUEIRA, apud IAMAMOTO, 1985, p.173). 

Historicamente, esse foi o evento que marcou o primeiro passo da longa 
caminhada do Serviço Social no solo brasileiro, que já se iniciou sob o reve-
lador signo de aliança com a burguesia [...] Penetrando em sua essência e 
desvelando a complexa trama de articulações que o envolvem, o que se 
tem é o seu caráter estratégico, é a sua natureza de projeto conservador, 
burguês, impregnado pela concepção de política e de ação social produzi-
das pela visão de mundo da burguesia [...] (MARTINELLI, 1991, p. 123-
124). 

Em 1936 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é criado o primeiro 

curso de Serviço Social com viés neotomista. A partir de 1940 as escolas brasileiras 

de Serviço Social começaram a ter influência norte-americana principalmente na 

figura de Mary Richmond.  Que propunha o Serviço Social de casos, firmado na 

metodologia da psicologia, e seu suporte teórico no positivismo e funcionalismo. 

Buscando cientificidade numa perspectiva da psicologia e respondendo a relevante 

ampliação das “disfuncionalidades” dos indivíduos, estas decorrentes do sistema 

capitalista (SOUSA, 2021).  

No decorrer da década de 1940 surgem diversas escolas de serviço social 
nas capitais dos Estados [...] A maioria se formará sob influência das duas 
primeiras escolas, de origem católica, tendo em sua direção ex-alunas des-
sas escolas formadas sob o regime de bolsa de estudo [...] (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2011, p. 197). 

É exatamente com a ruptura das práticas de caridade e o surgimento das 

escolas de Serviço Social que se origina a profissão. Discordando com as posições 

endogenistas que afirmam o Serviço Social ser evolução das práticas de auxílio. 

Não é, portanto, “a continuidade evolutiva das protoformas ao Serviço Social que 

esclarece a sua profissionalização, e sim a ruptura com elas” (NETTO 

apud MONTAÑO, s/d, p. 21). 

O serviço social surge como ocupação que se insere a divisão técnica do 

trabalho social. Em outras palavras, embora a profissão de serviço social apareça 

em instituições religiosas, atualmente não tem nada a ver com atividades de 

caridade ocorridas no passado. A real intenção de seu surgimento é politica, controle 

e integração (MIOTO, 2013). Em 1942 é criada a primeira instituição estatal de 

Serviço Social: 
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Constituindo-se na primeira campanha assistencial de nível nacional, a Le-
gião Brasileira de Assistência será de grande importância para a implanta-
ção e institucionalização do Serviço Social, contribuindo em diversos níveis 
para a organização, expansão e interiorização da rede de obras assisten-
ciais, incorporando ou solicitando nestas os princípios do Serviço Social, e a 
consolidação e expansão do ensino especializado de Serviço Social e do 
número de trabalhos sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p. 267). 

Em 1946 surge a Associação Brasileira de Assistência Social (ABAS). A 

associação foi fundamental para a organização do 1º Código de Ética do profissional 

Assistente Social, este foi aprovado na assembleia geral da ABAS, no dia 29 de 

setembro de 1947, conforme CFESS (2016). 

Ainda conforme o CFESS (2016), Centro de Estudos e Ação Social promoveu 

em 1947 o I Congresso Brasileiro de Serviço Social, em São Paulo. Abordando as 

problemáticas da época, refletindo teoricamente sobre: agricultura e comércio, 

serviço social e menor, serviço social e lazer, serviço social e educação popular, 

serviço social e família e serviço social médico. 

O primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social é promovido em 1947 pe-
lo CEAS – Centro de Estudos e Ação Social. Constitui-se no primeiro gran-
de conclave que reúne representantes das principais entidades particulares 
e governamentais ligadas ao Serviço Social e à Assistência. Apresenta, 
também, o caráter de encontro preparatório para o 2º Congresso Pan- Ame-
ricano de Serviço Social, a ser realizado no Brasil, em 1949. Um anteceden-
te importante a essa reunião é o 1º Congresso Pan- Americano de Serviço 
Social, realizado no Chile, em 1945. Este último, por sua vez, apresenta 
uma linha de continuidade em relação ao Congresso Inter- Americano de 
Atlantic City (EUA, 1941), inclusive no que se refere à afirmação da influên-
cia norte-americana no Serviço Social Latino- Americano, marco de uma 
nova hegemonia internacional, que se faz presente com especial vigor na 
América Latina (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p. 346). 

Em 1960, ocorre o movimento de reconceituação ou renovação dos serviços 

sociais, movimento que tenta romper os serviços sociais tradicionais e se volta para 

uma abordagem mais crítica, questionando a ordem dominante. 

Entendemos por renovação o conjunto de características novas que, no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo de ten-
dência do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de 
respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de validação teó-
rica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais (NETTO, 2011, p. 
131). 

Netto (2011), afirma que a busca é realizada por meio de um processo 

dividido em três momentos distintos, e possui embasamento teórico distinto. Estes 

momentos são chamados de: perspectiva modernizadora, reatualização do 

conservadorismo e intenção de ruptura. 
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A primeira direção conforma uma perspectiva modernizadora para as con-
cepções profissionais – um esforço no sentido de adequar o Serviço Social, 
enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais 
a ser operalizado no marco de estratégias de desenvolvimento capitalistas, 
as exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes no pós 
1964 (NETTO, 2011, p. 200). 

Na visão de Netto (2011) as primeiras escolas de Serviço Social, (1936-37) 

até 1979, as práticas profissionais foram conservadoras e tradicionais. Direcionadas 

pelo neotomismo, psicologismo e o positivismo. Todavia, com o movimento de 

reconceitualização novos olhares se lançaram acerca da intervenção do profissional 

de Serviço Social. 

Um evento relevante na visão de Netto (2011) para esta intenção foi o 

Seminário de Araxá que aconteceu em Minas Gerais de 19 a 26 de março de 1967. 

Participaram do evento 38 profissionais, promovido pelo CBCISS (Centro Brasileiro 

de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais). 

Mas só se trata mesmo de uma dominância teórica. Uma vez que não se 
rompe profunda e consequentemente com o tradicionalismo, seus traços 
rebatem e repicam na justificação da ação interventiva, na delimitação dos 
meios e objetos de intervenção e na própria representação da funcionalida-
de da profissão. A dominância teórica, nesta mesclagem heteróclita, se rea-
liza sub-repticiamente, dando o sentido técnico operacional da intervenção 
profissional (NETTO, 2011, p. 229). 

Quanto à Natureza Serviço Social questiona se é uma ciência ou não e se 

define da seguinte maneira: 

Serviço Social: uma prática institucionalizada que se caracteriza pela ação 
junto à indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Desajustamen-
tos ocorrem de estruturas sociais inadequadas. Esse tipo de ação compre-
ende dimensões corretivas, preventivas e promocionais. O serviço social é 
aquele que leva à plena utilização dos recursos naturais e humanos (NET-
TO, 2009, p. 168). 

Em 1970 realiza-se outro seminário em Teresópolis, no Rio de Janeiro, com 

muitas discussões e aprimoramentos, foram convidados 103 assistentes sociais, dos 

quais apenas 33 estiveram presentes. O documento de Teresópolis testemunhou o 

surgimento de uma perspectiva moderna sobre o serviço social Netto (2011). 

[...] No texto de Teresópolis, o que se tem é o coroamento do transformismo 
a que já aludimos: nele, o “moderno” triunfa completamente sobre o “tradici-
onal”, cristalizando-se operativa e instrumentalmente e deixando na mais 
secundária zona de penumbra a tensão de fundo que subjazia no texto pro-
duzido em Araxá. No Documento de Teresópolis, o dado relevante é que a 
perspectiva modernizadora se afirma não apenas como concepção profissi-
onal geral, mas sobretudo como pauta interventiva [...] (NETTO, 2011, p. 
178). 
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Analisa Netto (2006), no Seminário do Alto da Boa Vista 1984, que é 

importante verificar que à medida que a ditadura entra em crise, a perspectiva 

modernização conservadora pautada pelo funcionalismo perde sua hegemonia, de 

modo que o Seminário Sumaré abriu um debate sobre as duas teorias do 

conhecimento, a fenomenologia e o marxismo. 

Netto (2011) acredita que, a segunda direção, foi à renovação do serviço 

social no Brasil, conhecida de reatualização do conservadorismo, realizada por meio 

de documentos elaborados no seminário de Sumaré realizado em 1978 e no Alto da 

Boa Vista realizado em 1984. 

Nesta perspectiva do processo de renovação do Serviço Social no Brasil se 
manifesta, no interior da complexa dialética de ruptura e continuidade com o 
passado profissional, a ponderabilidade maior da herança profissional, sem 
prejuízo dos elementos renovadores que apresenta. Releva notar, ainda e 
preliminarmente, que a correta apreciação desta perspectiva demanda ob-
servações, mesmo sumárias, acerca das dificuldades que se punham para 
a explicitação do pensamento conservador, de que ela é uma ponta privile-
giada, quando da sua emersão no panorama do Serviço Social no país 
(NETTO, 2011, p. 259). 

Atrela ao Serviço Social a fenomenologia, entendida desta maneira, como a 

reflexão dos fenômenos ocorridos na sociedade interferindo no fazer profissional, 

afirma, Netto ( 2011, p. 208): 

A reivindicação do suporte metodológico da fenomenologia é mesmo um 
traço pertinente desta perspectiva: antes do seu surgimento, o pensamento 
fenomenológico era desconhecido na elaboração profissional brasileira. 

Transcorrendo estes eventos em 1979 acontece um dos mais importantes 

eventos denominados “Congresso da Virada”: 

O mais emblemático desses eventos ocorreu no III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, realizado em São Paulo, em 1979, que passou a ser 
conhecido como o “Congresso da Virada”, quando a sua organização con-
servadora sofreu fortes questionamentos e os convidados oficiais destituí-
dos da comissão de honra e substituídos por dirigentes de movimentos sin-
dicais e populares, dentre eles Luís Inácio Lula da Silva. Esse fato histórico 
teve grande repercussão na categoria profissional, constituindo um marco 
no processo de politização e mobilização de profissionais e estudantes de 
Serviço Social e na reativação das entidades sindicais em todo o país, cul-
minando com a criação da Associação Nacional de Assistentes Sociais – 
ANAS (ABEPSS, 1983, p. 105). 

Todavia o mais simbólico destes eventos denominado “Congresso da Virada” 

foi em 1979. Conforme Netto (2011): Esse período foi um momento de grande 

importância no desenvolvimento do serviço social no Brasil, principalmente o 

enfrentamento e a condenação do conservadorismo profissional. 
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Na década de 1980 ocorre o terceiro momento de renovação da profissão, 
iniciada pela Escola de Serviço Social de Belo Horizonte- MG, chamada de 
intenção de ruptura. O fato central é que a perspectiva da intenção de ruptu-
ra, em qualquer das suas formulações, possui sempre um eliminável caráter 
de oposição em face da autocracia burguesa, e este fato a distinguiu en-
quanto vertente do processo de renovação do Serviço Social no Brasil 
(NETTO, 2011, p. 316). 

Esta visão visa quebrar a tradição do pensamento conservador e do 

reformismo ao criticar sistematicamente um desempenho tradicional e suas teorias, 

métodos e suporte ideológico. Mesmo apontada no período anterior a 1964, uma 

intenção de cisão só se intensificou na década de 1980, expressando a 

secularização do setor. Isso se deve às mudanças ocorridas no país durante a 

reabertura política e democratização. Ao colocar os serviços sociais ao lado das 

demandas da classe trabalhadora e não mais um agente legalizado de exploração, a 

intenção de ruptura ganha força (BASTOS, 2013). 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 

"evolução da ajuda", à "racionalização da filantropia", nem à "organização da 

caridade"; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. Na emergência profissional 

do Serviço Social, não é este que se constitui para criar um dado espaço na rede 

sócio-ocupacional, mas é a existência deste espaço que leva à constituição 

profissional. [...] não é a continuidade evolutiva das protoformas ao Serviço Social 

que esclarece a sua profissionalização, e sim a ruptura com elas (NETTO, 2007, p. 

69-70). 

De tal modo, a sociedade brasileira apresenta um novo perfil, e a literatura 

marxista começa a se sublimar entre a ditadura e o novo desenho do contexto do 

serviço social brasileiro, passando a ter características mais críticas e desafiadoras 

para o trabalho social tradicional. As instituições de caridade tradicionais e as 

associações de serviço social são vistas apenas como ressurgimentos da 

pobreza. Propõe uma ação educativa entre as famílias trabalhadoras que não 

podem só curar, mas também prevenir problemas sociais. (IAMAMOTO, 2011). 

Segundo Fonseca (2013), foi na década de 1980 que a desigualdade social 

no país, tornou-se mais evidente, e a realidade da demanda por atendimento da 

população não pôde ser atendida, principalmente pela perturbação dos momentos 

históricos vivenciados. Essa década foi à década da reconstrução da democracia no 

Brasil. Neste sentido, como exercício efetivo, criou-se a assistência social como 

parte da segurança e tornou-se uma política pública efetiva. 
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A partir deste momento, com a promulgação da nova constituição em 1988, 

nasceu o sistema de Seguridade Social brasileiro, este sistema deu maior 

visibilidade à profissão de Serviço Social, constituído de um tripé produzido pela 

previdência, saúde e assistência social, como forma de redefinição e qualificação 

como o art. 194 do Constituição Federal Conforme consta no artigo: 

Art.194.  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 
único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos:  I universalidade  da  cobertura  e  
do  atendimento;  II uniformidade  e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais; III seletividade  e  distributividade  na  pres-
tação  dos  benefícios  e serviços; IV irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V equidade na  forma  de  participação  no  custeio;  VI diversidade  da  ba-
se  de financiamento; VII caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa,  com  a  participação  da  comunidade, em  especial  de tra-
balhadores,   empresários   e   aposentados (BRASIL, 1988). 

“No Serviço Social brasileiro há críticas consistentes que lhe permitiram (e 

permitem) elaborações que se desdobraram e vêm mantendo proposta profissional 

que busca assegurar o pluralismo e a competência profissional como referências. A 

dimensão ético-política mostra a profissão com segmento profissional crítico 

dissonante dos valores propalados pela ideologia que tem assento no 

individualismo, no elitismo, na exploração e na concorrência” (FORTI, 2017, p. 30.). 

“A centralidade da categoria trabalho e dos processos de trabalho do Serviço 

Social enquanto elemento fundamental para direção social da profissão. Pois, o 

posicionamento da categoria para a análise crítica da realidade social somente é 

possível a partir da apreensão dos processos sociais em sua totalidade histórica, 

procurando através das contradições do mundo do trabalho, as possibilidades de 

intervenção profissional” (WALHERS; OLIVEIRA, 2019, p. 11). 

Nesse contexto, o trabalho do assistente social ainda é requisitado para atuar 

nas situações de trabalho que interferem na produtividade das empresas e nas suas 

necessidades de reprodução material e de sua família, mas, agora, também são 

chamados para intervir em novos projetos, mais amplos e “extra muros” da empresa, 

que requerem uma ação “colada” à filosofia e às práticas empresariais modernas de 

gestão do trabalho (SOUZA; CHAVES, 2017, p. 3). 

O Serviço Social tem se comprometido desde o final dos anos de 1970, com a 

construção de um projeto ético-político, voltado para os anseios das classes 

subalternas. Este projeto teve avanços em 1980 e está em consolidação e 
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construção até os dias de hoje (REIS, 2014).  

O projeto ético-político do Serviço Social contemporâneo possui três 

dimensões. Segundo Avila (2017, p. 5): 

Dimensão da produção de conhecimento no interior do serviço social: é a 
sistematização da prática, seus processos reflexivos, proposições em inti-
midade com as tendências teórico críticas, em dispêndio de posições con-
servadoras.                                                                                                  
Dimensão político-organizativa da profissão: são os fóruns de deliberação, 
os Conselhos da classe, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
(ABEPSS) e outras associações político-profissionais, por meio das delibe-
rações destas entidades é que são traçados e reafirmados os objetivos do 
projeto.                                                                                                         
Dimensão juridico-política da profissão: diz respeito ao conjunto de legisla-
ções que subsidiam a profissão, como o Código de Ética atual, a Lei de re-
gulamentação da profissão (8662-93), e as novas Diretrizes Curriculares. 

O projeto ético-político materializa-se com o Código de Ética de 1993, as 

diretrizes curriculares de 1996, a Lei que regulamenta a profissão de 1993, no 

conhecimento produzido no interior do Serviço Social, em algumas práticas, nas 

legislações e na qualificação da questão social. 

Conceitualmente, a ética profissional é definida como “um modo particular de 

objetivação da vida ética” ou seja, consiste na aplicação da ética geral no campo das 

atividades profissionais, tendo em vista que o profissional deve estar imbuído de 

determinados princípios ou valores próprios do ser humano para vivê-los nas suas 

atividades de trabalho; valores estes que agregam ainda os valores pessoais, 

familiares e culturais que formatam o homem (BARROCO, 2006, p. 67). 

Na história do Serviço Social houve cinco códigos de ética, nos anos de 1947, 

1965, 1975, 1986, 1993. 

O primeiro foi constituído em 1947, com um o pensamento assistencialista, 

paliativo e acrítico típico do Serviço Social atrelado aos princípios da Igreja Católica 

e favorecedor do capitalismo, influenciado pelo Serviço Social norte-americano, 

baseado no psicologismo, e no positivismo. 

Neste código a lei de Deus determinava a vida dos homens. E este quando 

apresentava problemas era tratado como um desajustado, o Serviço Social atuaria 

então para que se adequasse a sociedade. 

O código de ética (1965) observa-se uma reafirmação do anterior seguindo os 

dogmas católicos, porém percebe-se a influência americana funcionalista. Além da 

postura do Serviço Social tradicional. Ademais defendeu a família e a necessidade 

de uma integração entre as classes para que ocorresse uma ordem justa e 
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harmônica na sociedade, também reforçava que a profissão de Serviço Social teria 

caráter liberal, a atuação profissional imparcial. 

O código de ética (1975) concebido durante a ditadura militar continuava com 

sua visão tradicional, conservadora, porém com um novo formato, a “perspectiva 

modernizadora”. Comprometido com a participação efetiva na vida da sociedade, 

seguindo os pressupostos do neotomismo e positivismo. 

O código de ética (1986) A partir de 1983, inicia-se amplo debate acerca da 

alteração do Código de Ética que superou, segundo o CFESS, a perspectiva a-

histórica e a crítica onde os valores são tidos como universais e acima dos 

interesses de classes. Assim em 1986 passa a vigorar um novo Código de Ética, que 

rompeu com a filosofia conservadora e com a ética da neutralidade. 

Quanto ao Código de Ética do Serviço Social, um elemento que materializa 
o projeto ético-político, para revisão do código de 1986, foi necessário um 
envolvimento das entidades representativas da categoria profissional, ou se-
ja, uma vasta participação dos/a assistentes sociais, o que culminou no có-
digo de ética de 1993 em face das transformações macro societárias Este 
atribuiu maior amplitude política à atuação profissional, segundo seus con-
siderados, por meio da criação de novos valores éticos fundamentos na de-
finição mais abrangente de compromisso com os usuários, com base na li-
berdade, democracia, cidadania, justiça e igualdade social (SIMÕES, 2009, 
p. 521). 

O código de ética de 1993: contém em seus fundamentos um grande 

amadurecimento da categoria, definiu com precisão as competências e atribuições 

dos assistentes sociais, reconheceu formalmente os Encontros Nacionais 

CFESS|CRESS como o fórum máximo de deliberação profissional (CFESS, 1993, p. 

22): 

Código de Ética Princípios Fundamentais: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais;  

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do auto-
ritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 
primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais 
e políticos das classes trabalhadoras;  

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida;  

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure uni-
versalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políti-
cas sociais, bem como sua gestão democrática;  
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VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivan-
do o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discrimi-
nados e à discussão das diferenças;  

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero;  

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhado-
res/as; 

 X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissio-
nal;  

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalida-
de, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. 

Segundo a autora Iamamoto (2015), a base da proposta de diretrizes 

curriculares para o curso de Serviço Social foi elaborada e aprovada pelo conjunto 

das unidades de ensino sob a coordenação da Associação Brasileira de Ensino em 

Serviço Social – ABESS. 

A proposta curricular é estruturada por três núcleos temáticos: o núcleo dos 

fundamentos teóricos-metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos da 

particularidade da formação sócio histórica da sociedade brasileira e o núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional. 

 O núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social indica ser 

necessário ao assistente social o domínio de um conjunto de fundamentos teórico-

metodológicos e ético-políticos para conhecer e decifrar o ser social, a vida em 

sociedade (ABESS, 1995). 

O núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da 

sociedade brasileira remete á compreensão da sociedade brasileira resguardando 

as características históricas particulares que presidem a sua formação e 

desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais (ABESS, 

1995). 

O núcleo de fundamentos do trabalho profissional compreende todos os 

elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho: sua 

trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que 
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envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em 

Serviço Social e o estágio supervisionado (ABESS, 1995). 

Em 1980 a profissão teve seus olhos mais voltados para o Estado e menos 

para a sociedade, mais para as politicas sociais e menos para os sujeitos com quem 

trabalha: o modo e condições de vida, a cultura, as condições de vida dos indivíduos 

sociais são pouco estudadas e conhecidas (IAMAMOTO, 2015, p. 75). 

O código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 

exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho (IAMAMOTO, 2015, p. 77). 

[...] é captar os reais interesses e necessidades das classes subalternas, 

sentir com ela suas paixões para que se possa efetuar a crítica do sendo comum e 

da herança intelectual acumulada (CARDENAL, 1980 apud IAMAMOTO, 2015). 

Conforme IAMAMOTO (2015) A relação entre o público e o privado é um 

aspecto que merece atenção no trabalho do Assistente Social, aonde deveria 

acontecer uma transformação do espaço de trabalho, alargando as possibilidades de 

apropriação da coisa pública por parte da coletividade. 

Segundo a autora Iamamoto (2015), a base da proposta de diretrizes 

curriculares para o curso de Serviço Social foi desenvolvida e teve sua aprovação 

pelo conjunto das unidades de ensino sob a coordenação da Associação Brasileira 

de Ensino em Serviço Social – ABESS. 

Em 1980 a profissão teve seus olhos mais voltados para o Estado e menos 

para a sociedade, mais para as políticas sociais e menos para os sujeitos com quem 

trabalha: a cultura, o modo e as condições de vida dos indivíduos sociais são pouco 

estudadas e conhecidas (IAMAMOTO, 2015, p. 75). 

O código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 

exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho (IAMAMOTO, 2015, p. 77). 

[...] é captar os reais interesses e necessidades das classes subalternas, 

sentir com ela suas paixões para que se possa efetuar a crítica do sendo comum e 

da herança intelectual acumulada (CARDENAL, 1980 apud IAMAMOTO, 2015). 

Conforme Iamamoto (2015) A relação entre o público e o privado é um 

aspecto que merece atenção no trabalho do Assistente Social, onde deveria 

acontecer uma transformação do espaço de trabalho, alargando as possibilidades de 

apropriação da coisa pública por parte da coletividade. 
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A política social, enquanto intervenção do Estado nas questões sociais 

(Fleury, 1994) e fenômeno intrínseco ao desenvolvimento capitalista, tem sido objeto 

de estudo e debate entre as mais diversas correntes da Ciência Política, da 

Sociologia e da Economia. A emergência dos direitos sociais e das estruturas de 

proteção social guarda relação com a transição das sociedades para a modernidade 

e com a incorporação de novas atribuições ao Estado. A política social passa a ser 

elemento-chave para compreensão do papel político e econômico do Estado 

moderno nos mais diversos temas de investigação, que vão desde a própria 

natureza do Estado capitalista até os processos de industrialização, modernização, e 

construção dos Estados nacionais, passando pelas consequências das políticas 

sociais nas esferas da produção e reprodução social e nos conflitos entre as classes 

sociais (SESTELO et al, 2017, n.p). 

Segundo a autora Iamamoto (2015), a base da proposta de diretrizes 

curriculares para o curso de Serviço Social foi elaborada e aprovada pelo conjunto 

das unidades de ensino sob a coordenação da Associação Brasileira de Ensino em 

Serviço Social – ABESS. 

Em 1980 a profissão teve seus olhos mais voltados para o Estado e menos 

para a sociedade, mais para as politicas sociais e menos para os sujeitos com quem 

trabalha: o modo e condições de vida, a cultura, as condições de vida dos indivíduos 

sociais são pouco estudadas e conhecidas (IAMAMOTO, 2015, p. 75). 

O código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 

exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho (IAMAMOTO, 2015, p. 77). 

[...] é captar os reais interesses e necessidades das classes subalternas, 

sentir com ela suas paixões para que se possa efetuar a crítica do sendo comum e 

da herança intelectual acumulada (CARDENAL, 1980 apud IAMAMOTO, 2015). 

Conforme IAMAMOTO (2015) A relação entre o público e o privado é um 

aspecto que merece atenção no trabalho do Assistente Social, aonde deveria 

acontecer uma transformação do espaço de trabalho, alargando as possibilidades de 

apropriação da coisa pública por parte da coletividade. 

2.2.2 Questão Social, Objeto de Trabalho do Serviço Social 

Segundo Iamamoto (1999, p. 27), a “Questão Social” pode ser definida como: 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que 
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têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-

se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém 

privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais varia-
das expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no 
trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública etc. Questão Social que, sendo desigualdade é também rebeldia, 
por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se 
opõem (IAMAMOTO, 2015, p. 28). 

Iamamoto (2001) Limita-se que os "problemas sociais" são indissociáveis da 

natureza social do capitalismo. Na sociedade burguesa, a origem dos problemas 

sociais advém da natureza coletiva da produção e se opõe à posse privada das 

atividades humanas. Isto vai compactar uma série das desigualdades e das lutas 

sociais. Produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, 

alcançaram todas as suas expressões do capital. 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais varia-
das expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no 
trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social, que sendo desigualdade é também rebeldia, 
por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da re-
beldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nes-
se terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível 
abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] a questão so-
cial, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assis-
tente social (IAMAMOTO; CARVAHO, 2008, p. 14). 
 

Para Iamamoto (2001), portanto a "questão social" expressa a desigualdade 

econômica, política e cultural da classe social. Ela usa relações de gênero, 

características étnico-raciais e diferenças na estrutura regional como um 

intermediário para levantar a questão do acesso da sociedade civil à riqueza 

civilizada. Enfatiza que foi a luta social que rompeu a esfera privada na relação entre 

capital e trabalho, empurrou as questões sociais para a esfera pública e exigiu a 

intervenção do estado para reconhecer e legitimar os direitos e obrigações dos 

sujeitos sociais envolvidos. 

Essas expressões da questão social são a matéria-prima ou o objeto do tra-
balho profissional. Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio 
objeto de trabalho, junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um pro-
cesso de mudanças. Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade deixa 
de ser um mero pano de fundo para o exercício profissional, tomando-se 
condição do mesmo, do conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação 
transformadora ou esse trabalho (IAMAMOTO, 2012, p.62). 
 

A concepção de “Questão social” está enraizada na contradição capital x 
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trabalho, em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no 

âmbito do modo capitalista de produção Carvalho e Iamamoto (1983). 

A questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e 
culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações 
de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando 
em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civi-
lização. Dispondo de uma dimensão estrutural, ela atinge visceralmente a 
vida dos sujeitos numa “luta aberta e surda pela cidadania” (Ianni, 1992), no 
embate pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos hu-
manos. Esse processo é denso de conformidade e rebeldias, expressando a 
consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um e de to-
dos os indivíduos sociais. É nesse terreno de disputas que trabalham os as-
sistentes sociais (IAMAMOTO, 2010, p. 160). 
 

Essas expressões da questão social são a matéria-prima ou o objeto do 

trabalho profissional. Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto 

de trabalho, junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um processo de 

mudanças. Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade deixa de ser um mero 

pano de fundo para o exercício profissional, tomando-se condição do mesmo, do 

conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação transformadora ou esse trabalho 

(IAMAMOTO, 2012, p.62). 

De acordo com Iamamoto (2018, p. 32): A “questão social” condensa múltiplas 

desigualdades mediadas por disparidades nas relações de gênero, características 

étnico-raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais, colocando em 

causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. 

Dispondo de uma dimensão estrutural – enraizada na produção social contraposta à 

apropriação privada dos frutos do trabalho, a “questão social” atinge visceralmente a 

vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania. 

A concepção de questão social mais difundida no Serviço Social é a de 

CARVALHO e IAMAMOTO, (1983, p.77): 

 A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empre-
sariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da con-
tradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros ti-
pos de intervenção mais além da caridade e repressão.  
 

Não contraditória à esta concepção, temos a de TELES, (1996, p. 85): 

 ... a questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a 
disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica socie-
tária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da 
economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das de-
sigualdades e exclusões tramada na dinâmica das relações de poder e do-
minação. 
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IAMAMOTO, (1997, p. 14), define o objeto do Serviço Social nos seguintes 

termos:  

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais varia-
das expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no 
trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da re-
beldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nes-
se terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível 
abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade.[...] ... a questão 
social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do as-
sistente social. 

2.3 A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA EMPRESA CONFORME A 

LITERATURA 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização de empresa e como desenvolve 

atualmente e em tempos passados o Serviço Social dentro da empresa. 

2.3.1 Caracterização de Empresa e o Trabalho do Serviço Social 

No capitalismo as empresas são peça fundamental da burguesia e contribuem 

para o fortalecimento do modo de produção. A empresa é formada por pessoas, o 

tamanho da empresa define a complexidade da organização e a necessidade dos 

recursos de base. O contrato de pessoal irá compor o processo e contribuir para 

atingir as metas propostas pelo gerente. Chiavenato (2014, p. 5) apontou que as 

organizações “começam a pensar que a diferença entre manter e promover pessoas 

está interligada ao sucesso da organização". 

A organização passou a investir nas pessoas, pois à medida que mudaram o 

conceito e suas práticas de gestão, a empresa buscou aprimorar as atividades de 

trabalho de todos. Prova de diferentes perspectivas que investir nas pessoas é mais 

vantajoso do que investir em produtos, serviços e clientes. Pelo fato dos 

profissionais terem maior dedicação na realização das atividades, este é 

considerado o alicerce do sucesso da empresa (CHIAVENATO, 2014). 

Na concepção de Lima; Cosac (2005) o objetivo da empresa é principalmente 

a economia e suas funções, porém, devido às manifestações e ações causadas por 

fatores externos como o governo, o mercado, os consumidores e até mesmo outras 

associações, ela tenta desenvolver um novo posicionamento para a sociedade em 

resposta a estes fatores. 
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Diante desta concepção atualizada, os trabalhadores devem ser tratados 

como sujeitos não somente como parte integrante do equipamento de produção, 

mas também olhados na inserção de setores que compõem uma sociedade, como o 

setor público e sociedade civil organizada. Embora o ambiente de negócios seja um 

campo multiprofissional com grande responsabilidade pelo desenvolvimento 

econômico, do país ou região, seu corpo principal é dotado de humanidade, não faz 

distinção entre suas necessidades, requisitos e direitos (COELHO, 2018). 

O trabalho é uma parte diária da vida das pessoas, e sua realização é 

responsável pelo equilíbrio familiar e realização de objetivos pessoais; a 

coexistência dentro da organização é rotineira, e o que acontece no campo pessoal 

refletirá diretamente no campo profissional. Chiavenato (2014) aponta que o trabalho 

ocupa muito a vida e os esforços das pessoas que dependem disto para seu 

sustento e sucesso pessoal. 

A preocupação da empresa com os profissionais que nela trabalham e com 

seus familiares torna-se um dos principais motivos para investimento com benefícios 

sociais, o que mostra apreço com as pessoas que trabalham na organização, além 

de utilizá-lo todos os dias, como forma de melhorar a qualidade de vida familiar, e da 

região onde a organização está inserida (COELHO, 2018). 

Conforme Chiavenato (2014), quando a empresa oferece os benefícios 

sociais, que atendem aos seus funcionários tem efeito de poupá-los de esforços e 

preocupações. Representam a responsabilidade indireta atribuída a empresa para 

os trabalhadores como condição de contratação, independentemente da carga 

horária que ocupar. 

 Os planos de benefícios, quando voltados para fins corporativos, fazem o seu 

melhor: preencher lacunas nas quais o Estado não está operando de forma eficaz e 

sua efetiva imputação em relação aos direitos e garantias fundamentais, na 

Constituição Federal 1988, destaca o motivo pelos quais as empresas estão 

tentando atender aos requisitos que irão melhorar a qualidade de vida dos 

funcionários e suas famílias (TRENNEPOHL, 2019). 

Ao que diz respeito ao Serviço Social, Chiavenato (2014) confirma que 

benefícios sociais tentam preencher lacunas ou necessidades em termos de 

previdência social, sistema educacional e outros serviços prestados por governo ou 

comunidade, por exemplo, transporte, segurança, etc. 

Desde os anos 1940, algumas empresas já contavam com a atuação dos 
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profissionais assistentes sociais, porém, somente no final dos anos de 1970 e início 

dos 1980, houve um crescimento significativo do campo de atuação profissional do 

Serviço Social nas empresas. Este avanço aconteceu graças à contribuição de 

tendências teórico-metodológicas do Serviço Social do Trabalho, desenvolvidas na 

década de 1970, por grupos de profissionais que se sobressaíram neste campo de 

trabalho (KATÁLYSIS, 2005, p. 237). 

Segundo autor Katálysis (2005), esta tendência da metodologia teórica está 

alinhada com os cenários socioeconômicos e políticos do Brasil sua parte popular, e 

a abertura do campo de atuação profissional do serviço social dentro das empresas. 

Os anos de 1990 não apresentaram nenhuma evolução no sentido de 

abertura ou ampliação deste mercado de trabalho. Pelo contrário, foi um período 

marcado por alterações efetivas na prática dos assistentes sociais no universo 

empresarial, em decorrência das transformações ocorridas a partir da reestruturação 

produtiva. As empresas reestruturaram-se e passaram a exigir profissionais mais 

qualificados, polivalentes e flexíveis, inclusive os assistentes sociais. Esta ação de 

reestruturação produtiva provocou amplo desemprego o que resultou em redução do 

espaço de atuação do Serviço Social nas empresas (KATALYSIS, 2005, p. 23). 

Na sociedade brasileira foi proposta na década de 1990 a mudança drástica 

na direção da política econômica relações sociais do trabalho. O surgimento de um 

novo paradigma de produção industrial, automação flexível, contando com o poder 

do processo de inovação, mudanças na tecnologia e estrutura organizacional, desde 

a implementação do processo com plano de trabalho diferenciado. Estas tendências 

precisaram ser niveladas e exigiram maior qualificação de produção, portanto, os 

trabalhadores tiveram que se adequar novamente ao objetivo da empresa: 

transformarem-se em trabalhadores qualificados, versáteis, comprometidos e 

organizados (SCHAPLA, 2021). 

A empresa busca qualidade, seja para reduzir custos de produção ou uma 

nova cultura de trabalho. Para isto, foi criado um novo modo de gerenciar seus 

recursos humanos propícios para atingir o objetivo de participação do trabalhador e 

de organização: visa desenvolver competência e habilidades exigidas para o cargo a 

exercer, treinar e reeducar funcionários, fornecer informações para gerar satisfação 

e construir recompensas do resultado. O campo de recursos humanos deve refletir 

quanto às políticas que norteiam a gestão do departamento (ARAUJO, 2016). 

Neste período, em 1990, ocorreu uma mudança no departamento de recursos 
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humanos da empresa, gestão de pessoal, parceiros ou funcionários, gestão de 

capital humano com pessoas. Neste conceito, as pessoas são vistas como um 

importante diferencial de compensação, elas representam um investimento para 

inovar o negócio. No novo ambiente de gestão de pessoal, o ministério dos Serviços 

Sociais sempre assume a função de consultor em questões relacionadas à gestão 

de pessoal, os trabalhadores se integram a novos requisitos, modernização da 

produção e das relações de trabalho, lidar com questões que afetam o trabalhador 

como relações sociais / interpessoais, o cotidiano dos trabalhadores (KATALYSIS, 

2005). 

Então, a partir deste momento histórico de experiência social do país passou-

se a imprimir uma nova postura profissional ao assistente social da empresa com 

resultados efetivos da ação social, resposta a solicitações e preocupações da classe 

trabalhadora (KATALYSIS, 2005). 

Para atender tais demandas, Gil (1994) enfatizou uma imagem especial 

exigida pelos profissionais de recursos humanos perspectiva generalista 

interdisciplinar, ações estratégicas, busca constante por atualizações e treinamento; 

atenção prioritária á qualificação e entusiasmo dos funcionários, capacidade de 

negociação e habilidade. 

Nesta perspectiva, as competências que os profissionais devem possuir são 

de permanecerem conectados ao processo, mudar, acompanhar a evolução, ser 

capaz de interpretar fenômenos sociais em relação ao capital e trabalho, buscar a 

auto geração de habilidades para manter o ritmo de aquisição de novas aptidões 

dentro do conhecimento adiquirido e transformar em ferramentas de diagnóstico e 

ação contínua (KATALYSIS, 2005). 

A Lei de Regulamentação da Profissão, Lei n°8.662/1993, em seu Art. 4° 
prevê como competências do assistente social: pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares; 

· elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da socie-
dade civil; 

· encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 
e à população; 

· orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos; 

· planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
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· planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análi-
se da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

· prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades; 

· prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada 
às políticas 

sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da co-
letividade; 

· planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Uni-
dade de Serviço Social; 

· realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios 
e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 

 

Conforme proposto por Cesar (2010), pode-se resumir o perfil 

comportamental exigido ao assistente social como sendo pautado em cinco 

requisitos básicos: 

a) Conhecimento: significa ter um bom conhecimento das rotinas de traba-
lho de toda a empresa e de sua política, para assim ter subsídios necessá-
rios para responder as perguntas e dúvidas e resolver problemas. 

b) Competência: faz-se necessário que o profissional tenha agilidade, orga-
nização e exatidão no desenvolvimento de suas atividades. 

c) Atmosfera positiva: o profissional deve possuir um ambiente agradável 
para receber seu cliente, assim como deve-se ter uma comunicação clara e 
com fluência. 

d) Cooperação: concerne na sua relação com a equipe, fazendo com que 
todos possuam subsídios para atingir suas metas e resultados, sempre com 
o propósito de melhorar a produtividade e a qualidade da produção. 

e) Esforço extra: o profissional deve ser flexível, buscando fazer algo a 
mais, fornecendo alternativas e soluções para satisfazer as necessidades 
do cliente, mas também trazer algo de novo para surpreendê-lo. 

 

Ainda segundo Cesar (2010), tais características revelam que a requalificação 

promovida pelas empresas, possui como objetivo a formação de um tipo particular 

de trabalhador. Aquele que além de estar capacitado para compreender, 

implementar e administrar novos padrões de organização, do processo de produção e 

dominar novas tecnologias, deva estar capacitado a assumir um comportamento produtivo 

que gere um desempenho estável e previsível. Desse modo, as principais habilidades 

exigidas aos assistentes sociais se encontram na flexibilidade e no dinamismo, obtendo 
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assim, melhores resultados junto aos trabalhadores da organização. 

Segundo Borralho et al (2011), o assistente social é dotado de competências que 

agregam valor ao processo de trabalho, visto que esse profissional é capaz de captar as 

singularidades do cotidiano de vida da força de trabalho. Fazendo isso por meio da sua 

criatividade, proposição das ações a serem desempenhadas, programas de melhoria do 

ambiente organizacional, qualidade de vida no trabalho, responsabilidade social; uma vez 

que é considerado agente propulsor da conscientização social na empresa. 

De acordo com o que sugere Dourado (2010), o Serviço Social é uma profissão que 

de acordo com suas particularidades na divisão social e técnica do trabalho, apresenta 

aptidão em construir uma visão mais ampla acerca do processo de trabalho, com base em 

sua afinidade com os diferentes segmentos de trabalhadores. 

2.3.2 Evolução Histórica do Serviço Social na Empresa e sua Importância na 

Melhora da Qualidade de Vida dos Trabalhadores 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1982), o trabalho social no setor comercial 

teve início em 1941 por meio de empresas públicas e privadas, pois a situação 

política da época e às lutas pelas melhores condições de trabalho por meio do 

movimento operário exigiram este tipo de atuação. O objetivo para contratação do 

especialista era: minimizar os conflitos causados pela contradição entre capital e 

trabalho. 

A performance do assistente social em empresas privadas ganha força na 

década de 1970, pois a relação empresa x trabalhador exigia que os profissionais 

atuassem para atender às necessidades geradas pela exploração da força de 

trabalho, Mota (1985). 

Desde a década de 1970 e especialmente na década de 1980, é verificado 

que há um grande número de assistentes sociais nas empresas; neste período, a 

situação no Brasil é propícia à expansão do mercado de trabalho local. Neste 

contexto, a classe trabalhadora experimentou o processo de organização política em 

grande escala, como partidos políticos, sindicatos, e os comitês de fábrica, entre 

outros representantes, assinalaram uma forma combativa na relação com o capital 

(CFESS, 2012).  

Gomez et al. (2010) afirma que o movimento de reorganização da produção 

levou a várias mudanças no desenvolvimento das instituições em 1970. A crise de 

acumulação de capital exige um novo rumo e determinou um novo processo de 
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gestão do trabalho. Desde a década de 1980, o mundo do trabalho mudou com o 

advento de novas tecnologias. Neste caso, a empresa precisou desenvolver projetos 

que envolviam os colaboradores da organização. Como resultado, o trabalho dos 

assistentes sociais passou por várias mudanças nessas novas exigências. 

O citado autor também destacou que os assistentes sociais agora precisavam 

lidar com questões relacionadas à produtividade, à prestação de serviços sociais, 

consultoria de equipe e gestão, assistência ao trabalhador e à educação, que em 

alguns casos também atendia familiares. 

Mota (1985) é um dos autores de referência sobre o papel dos assistentes 

sociais em empresa, destacando a existência destes profissionais nas instituições 

privadas em resposta à expansão do capital e as deficiências sociais, sendo assim, 

os assistentes sociais passam a contribuir para a empresa como auxílio aos 

empregados e no campo de desenvolvimento educacional. As contribuições podem 

ser feitas por meio de trabalho individual ou coletivo com os trabalhadores, que 

também pode incluir ajuda aos familiares. 

Diante desta nova conjuntura, tanto as empresas públicas estatais quanto as 

empresas privadas incorporam, nos seus quadros, o profissional de Serviço Social.  

Mota (1985, p. 16), em extensa e pioneira pesquisa que aborda as determinações do 

Serviço Social na empresa, ao se referir à absorção destes profissionais, afirma que: 

A presença do assistente social numa empresa, antes de qualquer coisa, 
vem confirmar que a expansão do capital implica na criação de novas ne-
cessidades sociais. Isto é, a empresa, enquanto representante institucional 
do capital passa a requisitar o assistente social para desenvolver um traba-
lho de cunho assistencial e educativo junto ao empregado e sua família. 

O que se determinou ser um ato peculiar naquela década, a intervenção de 

assistentes sociais na empresa, demostrou ser uma ação voltada a reter a força de 

trabalho dos funcionários e atender a necessidade de mediação de conflito e dos 

comportamentos que surgiam na relação entre capital e trabalho. 

Consequentemente os profissionais são chamados para atender ás contradições 

que surgem, e a necessidade de contratação de serviços destes profissionais se 

desenvolve através de intervenções projetadas a considerar os funcionários e suas 

necessidades básicas bem como de suas famílias (AMARAL; CESAR, 2017). 

Desta forma, a empresa pode controlar e restringir sua força de trabalho para 

o nível de produtividade necessária e participar ativamente da força motriz de 

reprodução social da classe trabalhadora. Por interferência diretamente no campo 
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da reprodução social, assistentes sociais, como trabalhadores assalariados e 

sujeitos às mesmas condições e relações de trabalho do grupo trabalhadores, leva a 

estes profissionais a determinarem seus objetivos de carreira, traçando planos e 

estratégias para lidar com "problemas sociais" levantados pelos empregadores. Mas, 

no mesmo processo, assistentes sociais podem tornarem-se criticamente alvos de 

intervenção dos empregadores e limitar suas práticas, através da problematização 

da situação real que gera a demanda dos trabalhadores, fortalecendo assim os 

projetos da classe burguesa (MARTINS, 2015). 

O segundo artigo, publicado por Raichelis em 2011, na revista n.107, sob o 
título “O Assistente Social como trabalhador assalariado: desafios frente às 
violações de seus direitos” tem como finalidade problematizar algumas das 
dimensões do processo de precarização do trabalho do assistente social no 
contexto das transformações e redefinições do trabalho na contemporanei-
dade. Ou seja, a autora tem o objetivo de analisar o processo de precariza-
ção do trabalho do assistente social no contexto mais geral. Suas reflexões 
indicam a importância de compreendermos que o Assistente Social como 
trabalhador assalariado também sofre os impactos decorrentes do processo 
da reestruturação produtiva do capital que conforme já apontamos anterior-
mente, tem como características principais a super exploração do trabalho 
dada principalmente a redução do quantitativo de trabalhadores, o alto índi-
ce de adoecimento e a imposição da incorporação de novas tecnologias 
(RAICHELIS apud SOUZA; CHAVES, 2017, p. 4). 

 

Pode-se dizer que essas duas décadas, 1970 e 1980, de atividades 

empresariais estão marcadas por promover vigorosamente a intervenção social. O 

capitalista investe na área de recursos humanos da empresa, nos quais, de modo 

geral, os profissionais de serviço social desempenham um papel decisivo neste 

processo. A resposta da empresa à demanda dos trabalhadores parece ser resolvida 

dentro dos limites internos do comitê. O movimento sindical, encontra uma prática 

colaborativa e estratégias de compreensão em vez de confronto como um passivo 

na luta social (MARTINS, 2015). 

Segundo Amaral e Cesar (2017), em pesquisa da década de 1980, observou-

se que a situação do Brasil, na época, favorecia a existência de assistentes sociais 

na empresa. Porque a classe trabalhadora passou a se organizar politicamente, a 

partir da constituição de partidos políticos, sindicatos, etc. 

Na década de 1990, como aponta Cesar (2010), o serviço social e os 

recursos humanos passaram por algumas mudanças na racionalidade e ideologia 

tecnológica, que funcionalizaram tradições e geraram modernidade, foram voltadas 

as atividades profissionais a novas demandas. Logo, os profissionais deviam adotar 
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estratégias que afirmam a legitimidade da sociedade. 

Nessa mesma década parte do setor industrial brasileiro passou por ajustes e 

reformas organizacionais, como parte da estratégia de integração econômica da 

dinâmica capitalista mundial. Por esta razão, a comunidade empresarial precisou 

estabelecer mecanismos sócio-políticos e os trabalhadores conferiram legitimidade a 

estas mudanças, formando assim novas formas de gestão e relacionamento de 

trabalho: baseado na participação e colaboração dos trabalhadores com gestão de 

recursos humanos, um exemplo disto é o círculo de controle da qualidade da 

participação ativa dos assistentes sociais, referindo-se ao sentido de organização, 

mobilização, treinamento e monitoramento (AMARAL; CESAR, 2017). 

Para Raichelis (2013), a atuação do assistente social vem sendo cada vez 

mais requisitada para atuar dentro das empresas, pensando neste espaço, ganhou 

ênfase e densidade a necessidade de atender a demanda de problemas sociais que 

atingem as empresas privadas. 

Neste sentido Raichelis (2013), nos mostra que estudar a atuação profissional 

do assistente social em uma empresa é fortalecer este espaço profissional como 

uma questão importante. Compreendendo as possibilidades da prática profissional, 

as empresas também podem desmistificar o preconceito do bom senso que o papel 

do serviço social, neste campo, é conservador, que atende somente a demanda do 

capital e deixa prejuízo para a classe trabalhadora. Esta visão restrita, a aparência 

do fenômeno, ignora o intermediário necessário para interpretar a realidade de um 

ângulo de integridade. 

Mota (1987) aponta que nas empresas a força de determinação na prática é o 

capital e este se sobrepõe a projetos profissionais mais fortemente do que em outros 

espaços, consolidando assim várias formas de subordinação. Porém, a autora 

chama a atenção para o fato de ser contra esta subordinação e da não busca de 

autonomia técnico-política relativa que cresce em relação às categorias 

profissionais. 

Kameyama e Nogueira (2002) chamam a atenção para os seguintes fatos: 

Levando em consideração o histórico da mudança global, o departamento de 

recursos humanos, lócus de trabalho do assistente social, a estratégia de gestão 

adotada pela empresa, principalmente a partir da década de 1990, com a 

intensificação da competição e o aprofundamento da internacionalização do 

profissional atuante, passa a ser uma estratégia para atingir os objetivos da 
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empresa. 

A empresa tem responsabilidade social e desempenha uma importante fun-
ção sócio-econômica, sendo elemento de paz social e solidariedade consti-
tuindo um instrumento de política social e de promoção da justiça social. 
Sua responsabilidade social a impulsiona a propiciar, com sua atividade 
econômica, comunicação mais aberta com seus colaboradores e com a co-
letividade, melhores condições sociais, garantindo sua sobrevivência no 
mercado globalizado, por ser fator decisivo para seu crescimento, visto que 
ganhará o respeito de seus colaboradores e consumidores e provocará sua 
inserção na sociedade (DINIZ, 2018, p. 408). 

 Embora antes, uma área de recursos humanos era composta por 

departamentos responsáveis em encaminhar todas as políticas e motivos 

relacionados ao público interno, os funcionários da empresa direta e imediatamente 

tornaram o departamento de pessoal uma filosofia de gestão de pessoal. Segundo a 

revista Exame (2001), a principal característica deste processo é criar uma política 

de remuneração mais ampla, especialmente para executivos. Este tipo de política de 

atualização envolve opções de ações, participação nos lucros, recompensas em 

dinheiro, bônus, metas alcançadas e o que constitui "salários indiretos ou 

remuneração variável na renda mensal". 

Em relação aos planos de serviços e benefícios, Kameyama e Nogueira 

(2002) apontam que estes benefícios "estão relacionados às principais necessidades 

das pessoas, trabalhadoras e trabalhadores e devem ser deduzidos dos impostos." 

Benefícios: plano de saúde e tratamento odontológico, subsídio integral ou partes do 

plano de pensão, benefícios de farmácia (reembolso de despesas com 

medicamentos), empréstimos de emergência com juros subsídios, auxilio 

alimentação, academia, exame físico, promoção de atividade de e culturais 

entretenimento e culturais. 

Em termos de programas de educação, treinamento e oportunidades de 

carreira, o autor citado acima destaca que as qualificações capacitadas são um fator 

importante hoje e que garantem a empregabilidade dos trabalhadores na 

empresa. Se a tendência do fluxo de trabalho taylorista / fordista é a desqualificação 

e a formação que ensina as pessoas a "fazerem a mesma coisa toda a vida", 

atualmente a política de qualificação prepara os colaboradores para o aprendizado 

contínuo (KAMEYAMA; NOGUEIRA, 2002). 

Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho mostra tendência de redução, 

demissões, capacitação mais especializada e treinamento. Tais desafios na área de 

recursos humanos exigirão a participação de profissionais com um novo perfil, 
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incluindo recursos, conhecimentos de negócios visão da empresa, estratégia e 

sistema, recursos de consultoria internacional relações interpessoais e negociação, 

Kameyama e Nogueira (2002). 

Tais mudanças conforme Kameyama e Nogueira (2002), são para que os 

funcionários trabalhem na empresa com compromisso de desempenho da 

empresa, conhecimento do negócio, treinamento usado para exercícios de 

versatilidade, responsabilidade e desempenho para consigo, e para este fim, metas, 

indicadores, sistemas de gestão e desempenho; políticas de reconhecimento e 

recompensa relacionadas ao cumprimento de metas negociação. 

Segundo Amaral e Cesar (2009), isso mudou na virada do milênio e tem 

grande importância no mundo dos negócios, sendo definido por alguns autores 

como uma fase de acumulação flexível. Suas características para esse período 

afetaram diretamente a lógica de negócios da empresa e a atuação dos assistentes 

sociais. 

Partindo deste princípio Amaral e Cesar (2009) afirmam que, os profissionais 

do serviço social passaram a interagir diretamente com trabalhadores que visavam 

tornar o processo de transição tecnológica menos intenso, pois ocorreu pela 

introdução da tecnologia mais avançada, diferentes métodos de recrutamento, 

flexibilidade de trabalho etc. 

Segundo Amaral e Cesar (2009), a gestão de recursos humanos, passou por 

uma modificação, pautada na qualidade total, o assistente social foi reciclado 

através de um processo de recertificação para atender às novas exigências desta 

profissão. Uma de suas responsabilidades é garantir a persistência e o 

comprometimento dos trabalhadores com os novos métodos de trabalho. Outra 

atribuição é o processo pelas qualificações dos trabalhadores para que atendam as 

novas exigências do trabalho geralmente com o objetivo de participar do 

desenvolvimento de recursos e habilidades, treinamento e desenvolvimento, 

compensação baseada em resultados, gestão do bem-estar e ações no campo da 

segurança do trabalho visando a prevenção de acidente. 

É importante notar que estas novas exigências acresceram como habilidades 

exigidas pelos profissionais de serviço social. Além disso, as tarefas antigas ainda 

são populares, como manter as características educacionais, às mudanças de 

hábitos e às tendências que fazem os trabalhadores se adaptarem ao processo de 

produção, as tarefas relacionadas a problemas com absenteístas, alcoólicos, 
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dependentes químicos, conflitos familiares, dificuldades financeiras, etc (MOTTA, 

1985). 

Alguns dos planos de gestão de pessoas dos quais estes profissionais 

tendem a participar na convocação à intervenção são: planos de treinamento e 

desenvolvimento, planos de participação (gestão pela qualidade total), qualidade de 

vida, clima organizacional, etc (ENAP, 2003). 

Amaral e Cesar (2009) relatam que para o desempenho da atividade, estes 

profissionais devem dominar um conjunto distinto de áreas de trabalho na empresa, 

destacando: gestão de recursos, recursos humanos, planejamento participativo, 

desenvolvimento de equipes, clima organizacional, ação comunitária, certificação 

social, educação ambiental e muito mais. 

Entretanto, Cesar (2010) acredita que, os assistentes sociais precisam 

orientar ações e fornecer recomendações para a gestão da organização, cujo 

objetivo é obter uma melhor gestão de pessoas, capaz e confiável. Como importante 

função de atuar no campo da gestão de pessoas para tender a demanda, os direitos 

humanos dos trabalhadores contribuem para a formação dos resultados produtivos 

de acordo com as necessidades da organização, e atuam como promotores da 

perseverança no trabalho e de novas formas de produção. 

Falar em qualidade de vida no trabalho na sociedade burguesa é uma tarefa, 

no mínimo, muito difícil para manter a coerência das análises, pois, no modo de 

produção capitalista, o instrumento de trabalho utiliza-se do trabalhador e não o 

trabalhador usufrui do instrumento de trabalho. 

Rocha e Fritsch (2002) afirmam que a preocupação com a qualidade de vida 

e o ambiente saudável no trabalho configura-se como condição de sobrevivência e 

garantia da competência organizacional. A qualidade de vida e a ergonomia são 

campos teóricos complementares que devem ser conhecidos e apropriados pelo 

Serviço Social. As autoras objetivam levantar algumas reflexões gerais sobre a 

temática. 

Os primeiros estudos sobre qualidade de vida no trabalho teve início com a 

teoria das relações humanas em 1932, a partir das pesquisas de Elton Mayo e, 

posteriormente, com a teoria comportamental em 1957, com os trabalhos de 

Maslow, Herzberg e McGregor. A compreensão do comportamento organizacional 

fundamenta-se no comportamento individual das pessoas, tornando-se necessário o 

estudo da motivação humana. A partir desses pressupostos, iniciam-se os estudos e 
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olhares sobre um modelo que agrupasse indivíduo/trabalho/organização, chamado 

de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). A expectativa era de que as organizações 

pudessem aumentar sua produtividade sem esquecer a motivação e a satisfação 

das pessoas. (ROCHA; FRITSCH, 2002, p. 55– 56). 

As autoras apresentam vários conceitos sobre qualidade de vida no trabalho, 

mas de forma geral podemos dizer que a QVT baseia-se na premissa de oportunizar 

a melhoria na qualidade de vida das pessoas, abrangendo todos os aspectos deste 

viver: o pessoal, o trabalho, a família, o grupo social e o ambiente. A QVT não pode 

ser isolada e relacionada apenas ao trabalho, pois os dois contextos, dentro e fora 

do trabalho, influenciam-se mutuamente (ROCHA; FRITSCH, 2002, p. 55– 56):  

Entre os fatores que influenciam a QVT, destacam-se: 

 os ambientais, poluição, temperatura, ruído, iluminação;  

os sociopolíticos, econômicos e culturais, violência, custo de vida, vida soci-
al;  

os situacionais, tecnologia, ambiente de trabalho, relações interpessoais, 
gestão de pessoas; 

 os psicossociais, necessidades, expectativas, valores, vida pessoal; os 
comportamentais, necessidades das pessoas, motivação e satisfação. 

Na abordagem sobre QVT, Rocha e Fritsch (2002, p. 60–66) destaca a 

ergonomia como ciência que estuda o homem e seu ambiente de trabalho e busca 

compreender a “aplicação da tecnologia da interface humano-sistema ao projeto ou 

intervenções com o objetivo de aumentar a segurança, o conforto e a eficiência do 

sistema e da qualidade de vida das pessoas”. Para as autoras, a ergonomia torna-se 

um ícone muito importante ao analisar e sistematizar os conhecimentos sobre o 

trabalho e seus efeitos sobre o trabalhador. É devido a isso que a ergonomia vem-se 

destacando pela sua metodologia e instrumentos de análise teórica e prática, 

estudando a adequação dos produtos e ambiente de trabalho pelas pessoas. O 

conjunto desses conhecimentos é que possibilita a relação saudável e eficaz com o 

trabalho. 

Os programas de qualidade de vida no trabalho incluindo a ergonomia 

atingem números reduzidos de trabalhadores, os quais trabalham em empresas de 

médio e grande porte. Dificilmente, a nosso ver, os programas têm objetivos sociais. 

Prevalecem, sobretudo, ações que oferecem preocupações pontuais com a vida do 

trabalhador, pois ele deve estar tranquilo para dar o melhor de si e com isso 
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aumentar a produtividade. As empresas não querem se preocupar com licenças e 

aposentadorias prematuras provocadas pelo estresse no trabalho e outros reflexos 

do trabalho estranhado. Por esta questão, desenvolvem tais programas que, em sua 

maioria, funcionam como mais uma das formas de captura da subjetividade do 

trabalhador (NR 17, 2016). 

Iris Bertani (2001, p. 47) faz uma importante problematização da qualidade de 

vida e dos processos de qualidade total e destaca que a apropriação pelo capital das 

novas formas de relações de trabalho “sob a capa da felicidade sem distributividade” 

mantém a realidade desigual e concentradora de renda. A autora enfatiza que cabe 

ao trabalhador buscar as formas de garantir sua empregabilidade para enfrentar a 

competitividade diante das novas configurações do mundo do trabalho em que “as 

noções de qualidade são traduzidas para os trabalhadores não como a arte de bem 

viver, mas em mais produtividade e rapidez”. 

A autora apresenta um interessante texto com vários questionamentos sobre 

a qualidade de vida no trabalho. Segundo Bertani (2001, p. 49): 

Da apropriação, qualquer que seja, do conceito qualidade de vida, surgiu a 
extensão/separação de sua compreensão, referindo-se à qualidade de vida 
no trabalho, dividindo o indivisível, imaginando que seria possível usufruir 
de qualidade de vida em casa mas não no trabalho ou vice-versa. Como 
pode uma pessoa humilhada no trabalho, virar-se feliz para o lar? E fazer de 
seus familiares pessoas confiantes e seguras? Com certeza não se trata de 
um exercício dos mais fáceis. As teorias que se referem à saúde mental 
chamariam este de um comportamento esquisofrenizante, com todas as 
conseqüências que este traço de personalidade pode ocasionar. 

 

Na verdade, com a mundialização do capital e o acirramento da 

competitividade entre as empresas, surge a obrigação, por motivos de sobrevivência 

no mercado, da implantação de critérios reconhecidos internacionalmente, voltados 

a um diferencial de mercado através da qualidade de processos, o que não se 

traduz necessariamente em melhoria da qualidade de vida do trabalhador, ao 

contrário objetiva maior produtividade. A “questão da qualidade passa a restringir a 

noção de quantidades, ficando de fora valores, significados humanos e aspectos 

importantes da nossa cultura”.  

A autora vai ainda mais longe para desmistificação da QVT e afirma que a 

gestão empresarial voltada para a qualidade de vida no trabalho busca contemplar 

um conjunto de padrões e indicadores necessários à organização e 

operacionalização de um sistema de certificação internacionalmente aceito e 

valorizado, como condição de visibilidade da empresa no mercado. Estas novas 
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formas de gestão empresarial são complexas e implicam continuamente a 

reestruturação de habilidades da força de trabalho, buscando cada vez mais 

melhorar as condições de competitividade e lucratividade através da qualidade dos 

produtos e serviços. (BERTANI, 2001, p. 52–56). 

Os programas de qualidade de vida desenvolvidos pelas empresas 

normalmente incluem avaliações clínicas, recomendações de exercícios físicos, 

lazer e mudança de hábitos no trabalho. “Em todos os prismas da questão, um 

indicador ocupa o papel central: capacidade de desenvolver pessoas com uma arma 

competitiva essencial para a sobrevivência da organização e da reprodução do 

capital.” (BERTANI, 2001, p. 57). 

Na mesma perspectiva crítica, Marielys Bueno (1996) alarga o debate e 

discute a contradição entre trabalho e lazer na sociedade capitalista, o que de certa 

forma mostra o caráter limitado do discurso da qualidade de vida no trabalho, 

principalmente em relação a sua vida social fora das organizações da produção. 

Para Bueno (1996, p. 31), a realidade do lazer na sociedade capitalista 

revelou-se complexa e ambígua, pois além das relações sutis e profundas com 

todos os grandes problemas do trabalho estranhado, é preciso levar em 

consideração que, cada vez mais, o lazer está inserido na esfera do mercado. O 

lazer pressupõe uma atividade de gastar o “tempo livre”, mas as condições e 

liberdades para isso se resumem à capacidade de consumo das pessoas.  

O lazer sob as suas diferentes formas tornou-se um empreendimento 

próspero. “Por todos os lados as imagens, os apelos nos solicitam constantemente 

sobre os muros, nos jornais, nas publicidades e nos incitam a todo tipo de ‘paraíso’. 

Para muitos o lazer se reduz a um produto de consumo, sem nenhuma participação 

pessoal”. 

Infelizmente, o mercado sabotou o “tempo livre” do trabalhador para o 

consumo e este, não tendo condições de consumo, não usufrui nem mesmo do 

“lazer comprado” oferecido pelo capitalismo. No entanto, na vida de muitos 

trabalhadores o lazer não existe. “Muitos se mantêm alheios aos valores do lazer 

tendo suas vidas voltadas unicamente para o trabalho e para as obrigações 

familiares – para essas pessoas o lazer não é senão um meio para descansar e para 

se distrair de vez em quando.” (BUENO, 1996, p. 31). 

O artigo de Marta (2005), último deste eixo temático, aborda os rebatimentos 

da reestruturação produtiva na saúde do trabalhador e, por conseguinte, na sua 
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qualidade de trabalho e vida. As mudanças do mundo do trabalho têm seus impactos 

na vida dos trabalhadores, pois alteraram as condições e as relações de trabalho e 

intensificaram as doenças no trabalho, destacando-se a Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER), os distúrbios mentais provocados pelo estresse, as lombalgias, as 

perdas auditivas, os problemas oculares e outras doenças ocupacionais. 

Para a autora, a LER é uma das principais doenças do trabalho no processo 

de reestruturação produtiva. As mudanças na esfera produtiva ativaram a exploração 

da força de trabalho e o desgaste da saúde do trabalhador. Poucos esforços foram 

feitos no sentido de minimizar as condições de sofrimento no trabalho e na vida dos 

trabalhadores, em contrapartida muito se pensou no avanço da produtividade do 

capital (MARTA, 2005). 

A utilização de máquinas e a robotização aliviaram a carga física do trabalho, 

pois o processo de automação passou a exigir maior destreza das mãos. O esforço 

físico demandado é de outra natureza. É um esforço leve e, por isso, capaz de ser 

repetido em alta velocidade pelas mãos e pelos dedos por várias vezes, ao mesmo 

tempo que cobra uma postura estática e sobrecarga dos segmentos do corpo. 

(SANTOS, 2005, p. 82). 

A autora comenta que a competitividades entre as empresas exigem maior 

produtividade, qualificação e polivalência dos trabalhadores forçados ao aprendizado 

de novas tecnologias, o que gera angústia e ansiedade agravando as tensões 

psicológicas acarretando os distúrbios e lesões. Por exemplo, no setor de serviços, 

ganham destaque as doenças do trabalho que exigem alta capacidade cognitiva. O 

trabalho se resume em números, cálculos, sinais luminosos, mostradores, teclados e 

monitores em que o erro do trabalhador implica repercussões com 

responsabilidades excessivas. Somam-se a esses fatores o trabalho sentado, 

repetitivo, monótono e uma vida sedentária fora do trabalho (SANTOS, 2005, p. 83). 

As novas tendências do mundo do trabalho comprovam a velha afirmação em 

que o instrumental de trabalho se utiliza do trabalhador e não o trabalhador do 

instrumental. Diante disso, a qualidade de vida no trabalho sempre terá que ser 

questionada, pois camufla a divisão social do trabalho sob o signo do sistema do 

capital que dificilmente pode oferecer qualidade de vida ao trabalhador, pois o 

trabalho torna-se força de trabalho e limita-se a uma atividade estranhada, 

permutada por sobrevivência (MARTA, 2005). 

As condições de vida material e espiritual dos homens no capitalismo são 
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condicionadas à vivência reificada, nutrida de complexos sociais fetichizantes que 

impõem valores, costumes e formas de ser e existir. O trabalho estranhado é a 

negação da condição humana como vivência emancipada (BUENO, 1996). 

 As estratégias utilizadas pela gerência científica do trabalho, com o objetivo 

de indicar à existência de sentidos do trabalho, sob a lógica do capital, não se nutre 

na cotidianidade dos trabalhadores, pois a exploração da força de trabalho é o 

principal meio de permanência do sistema do capital (SANTOS, 2005).  

Só terá sentido falar em qualidade de vida no trabalho, quando a produção da 

vida material não tiver mais como fundamento o trabalho estranhado, portanto, tal 

discussão, na atualidade, é pertinente para os homens tencionarem mudanças 

sociais que neguem radicalmente as condições vigentes de vida dentro e fora do 

trabalho (MARTA, 2005).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, procurou-se refletir sobre a relação entre serviço 

social e empresa. Os profissionais constituem-se num movimento importante, 

sobretudo para profissões de natureza marcadamente interventivas que é o caso do 

serviço social, este profissional dentro de uma empresa privada entrega um trabalho 

com uma perspectiva educativa e integradora e, com base na atividade assistencial, 

os profissionais atuam de forma que sua ação procura suprir carências, solucionar 

problemas sociais e prevenir conflitos. 

O Serviço Social está diretamente interligado com o sistema capitalista que é 

à base de funcionamento das empresas privadas, e os profissionais são 

responsáveis em tentar minimizar as reflexões da exploração da mão de obra, e as 

expressões da questão social sofrida devido à política neoliberal adotada pelo Brasil, 

tendo como desafio profissional a contradição que é a disputa de capital versus 

proletariado, através da exploração da mão de obra.  

O desempenho da profissão de Serviço Social dentro de uma empresa 

privada está direcionada a atender os interesses das empresas, e ao mesmo tempo 

atender as necessidades dos trabalhadores, o profissional precisa encontrar uma 

forma que atenda as demandas dos trabalhadores, porém a ação se torna limitado, 

seguindo o posicionamento e possibilidades que a empresa oferece, precisa garantir 

uma qualidade de trabalho segura, um ambiente de trabalho harmônico, um suporte 

a vida financeira, social e avalizar os direitos desta demanda. 
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