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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as condições de trabalho e saúde dos 

Assistentes Sociais que atuam em empresas estatais, situadas no Estado do Paraná. Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa que teve como base metodológica a revisão bibliográfica e a 

pesquisa de campo, cuja coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas semi-estruturadas 

com os Assistentes Sociais que atuam neste espaço ocupacional. O estudo teve como campo 

de investigação duas empresas estatais de economia mista, situadas no Estado do Paraná. Os 

resultados das análises apontam que as condições de trabalho interferem no adoecimento dos 

Assistentes Sociais que alegam ter seus direitos violados em razão de influências políticas, 

pressões institucionais, entre outras, traduzindo a ofensiva que rege a lógica dos lucros do 

capital. Como possibilidades na melhoria das condições de trabalho, os profissionais apontam 

a importância da dimensão política e do arcabouço jurídico-político na defesa dos direitos 

profissionais. 

Palavras-chave: Condições de trabalho. Adoecimento físico e mental. Arcabouço jurídico-
político. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as diversas mudanças geradas no mundo do 

trabalho pelo capitalismo contemporâneo têm atingido diretamente a saúde dos 

trabalhadores. São notificadas constantemente, por inúmeros meios de 

comunicação, matérias sobre as doenças do século tais como: estresse, 

depressão, entre outras, engendradas e agravadas pela lógica mercadológica 

na qual vivemos. 

Tais processos se incorporam nas esferas econômicas e sociais tanto 

nos países capitalistas centrais, quanto nos países periféricos. A lógica do 

mercado requer cada vez mais a privatização, a desregulamentação dos 

mercados, enxugamento dos direitos sociais, condições de trabalho 

extremamente precarizadas e flexibilizadas, inclusive pelo viés da 

informalidade, competitividade, individualismo e alienação do trabalho. 

É importante destacar que no modo de produção capitalista, o trabalho 

não adquire outra forma que não seja o trabalho precário. Alves (2007) afirma 

que a precarização do trabalho é evidência do novo salariato do capital, 
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abrangendo os desempregados, trabalhadores autônomos, entre outras 

categorias de trabalho, num conjunto de estatutos salariais precários, valendo 

ressaltar que, a categoria de profissionais do Serviço Social também se 

encontra inclusa neste processo, considerando que, embora esse setor de 

serviços tenha sido ampliado, a precarização e condições adequadas do 

trabalho rebate ocasionando níveis de desemprego e/ou subemprego de forma 

macrossocietária.   

Diante de todos esses fatores, nota-se que as condições de trabalho, 

bem como a saúde dos trabalhadores, em particular dos Assistentes Sociais, 

são afetadas pela lógica capitalista. Ao abordar este assunto, notamos também 

que há pouca produção teórica sobre saúde do trabalhador, principalmente no 

que se refere à categoria profissional supracitada, fator este que ampliou a 

motivação para realizarmos esta pesquisa, bem como a experiência de estágio 

de uma das pesquisadoras em uma empresa de economia mista.  

O objetivo deste trabalho consiste sucintamente em conhecer quais são 

as implicações dessa ordem estrutural capitalista nas condições de trabalho e 

saúde – física e mental - do Assistente Social que atua em empresas de capital 

misto. Para tanto, fez-se necessário além da pesquisa bibliográfica baseada no 

método do materialismo histórico dialético, pesquisa de campo realizada por 

meio de entrevista semi-estruturada com cinco Assistentes Sociais de duas 

empresas de capital misto localizadas no Paraná. 

  

1 TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E IMPACTOS NA 

SAÚDE DOS TRABALHADORES  

1.1 Novas e velhas faces do trabalho e a saúde do trabalhador 

A partir da crise estrutural vivenciada pelo capital em meados da década 

de 70, onde se destaca a crise do petróleo e a queda da taxa de lucros, na 

tentativa de restabelecimento dos lucros, as instituições capitalistas viram-se 

obrigadas a adotar estratégias que atendessem às suas necessidades. As 

mudanças estabelecidas nos padrões de acumulação pelo tripé: 

financeirização, neoliberalismo e reestruturação produtiva, incidiram não 

somente no modo de ser do trabalho, mas também nas condições de trabalho 

e consequentemente na saúde dos trabalhadores.  



 

Para implementação destas medidas de reversão da crise, fez-se 

necessário a adesão de um modelo de produção mais flexível, de forma que o 

modelo fordista deu lugar ao modelo toyotista, haja vista que este último 

atendia melhor as necessidades do capital. Harvey (1994) apud Freire (2003) 

afirma que: 

 

 “[...] o conceito de acumulação flexível, refere-se à passagem do 
modo fordista de acumulação capitalista, dominante de 1920 a 1970, 
principalmente a partir de 1945, com o reforço keynesiano, para um 
modo flexível, como forma de superar a crise do capital, verificada a 
partir do início dos anos 70.” (HARVEY, 1994 apud FREIRE, 2003, p. 
31). 

 

No decorrer dá década de 1980, num contexto de mundialização do 

capital, o toyotismo, modelo japonês de produção, ganhou espaço universal, de 

forma que se pôde vincular a projeção mundial do modelo ao sucesso da 

indústria manufatureira na concorrência internacional. Conforme aponta Alves 

(2007) este modelo consiste em um empreendimento capitalista baseado na 

produção fluida, flexível e difusa. 

Alves e Antunes (2004, p. 345) afirmam que “[...] é a partir do processo 

intrafábrica que o toyotismo procura reconstituir a hegemonia do capital, 

instaurando de modo pleno, a subsunção real da subjetividade operária pela 

lógica do capital”. O capital apropria-se da criatividade do trabalhador e incute 

sua ideologia para além do seu trabalho, atingindo também o seu modo de 

viver, insere-se nas relações sociais, capturando também sua subjetividade. 

As mudanças ocorridas na forma de acumulação do capital foram para 

além do mundo do trabalho, pois de acordo com Gramsci (1988, p. 396) apud 

Mota e Amaral (2010, p. 29) “[...] os novos métodos de trabalho são 

indissolúveis de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida: 

não se pode obter sucesso em um campo sem obter resultados tangíveis no 

outro”. 

No contexto brasileiro, a grande ênfase da reestruturação produtiva foi 

dada para os aspectos organizacionais e não tanto para a ciência e tecnologia, 

de forma que a terceirização tornou-se forte aliada ao ideário da 

reestruturação, pois com a globalização mundial, a abertura de mercado 

abolindo as fronteiras, o exercício da livre concorrência e o fim da reserva de 



 

mercado, realizado no governo Collor, facilitaram o uso desta técnica em 

âmbito nacional. 

O conceito de saúde do trabalhador é entendido neste processo saúde-

doença, mediado pelos aspectos organizacionais, divisão, processo e relações 

sociais no trabalho, conforme aponta Freire (2010). O trabalho na mesma 

medida em que proporciona satisfação das necessidades básicas e propicia a 

qualidade de vida, pode também representar o contrário disso, uma vez que se 

“oferta” condições de trabalho precárias, tratadas nos itens anteriores, podendo 

gerar doenças (mentais e físicas), para qualquer categoria de trabalhadores.  

      Freire (2010) nos releva algumas doenças desencadeadas no 

processo e organização do trabalho, relacionando-se também com as novas 

tecnologias, como doenças psíquicas, podemos mencionar o stress, que está 

relacionado às condições de trabalho, desencadeando no indivíduo diversos 

sintomas como esgotamento nervoso e/ou mental, pressão alta, entre outros 

problemas de saúde.  

A partir de um longo processo histórico, inclusive pela via das lutas dos 

trabalhadores, temos hoje, órgãos que atuam na esfera do trabalho e saúde do 

trabalhador, entretanto, verifica-se ainda que, apesar da existência dos 

mesmos, o acesso não é universal, ou seja, não abrange a todas as categorias 

de trabalhadores, pois a maioria está vinculada ao caráter contributivo e ainda 

é falho para atender todas as suas demandas e necessidades. 

 
1. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS ASSISTENTES 

SOCIAIS NO ÂMBITO EMPRESARIAL 
 

De acordo com Iamamoto (2009) as raízes da profissão são formadas e 

marcadas nos processos sociais históricos também influenciados pela dinâmica 

da acumulação e interesses capitalistas assentados principalmente no que se 

refere ao lucro, de forma que os espaços de trabalho do Assistente Social 

estão imersos na luta de classes, interesses do grande capital e condições de 

trabalho potencializadas pela lógica da produtividade e intensificação do 

trabalho. 

As condições para o processo de implantação do Serviço Social nas 

empresas, segundo Mota (1985) apud Freire (2003) se deu a partir da 



 

mobilização dos movimentos operários em meados da década de 1950, que 

significaram a posição política dos trabalhadores frente aos avanços do 

processo de industrialização. A época é marcada pela ascensão industrial 

sendo a metalurgia e petroquímica as prioridades como estratégia econômica 

de desenvolvimento. No entanto verificou-se que a inserção mais significativa 

de Assistentes Sociais nas empresas ocorreu entre 1970 e 1980.  

[...] a presença do Assistente Social numa empresa, antes de qualquer coisa, vem confirmar 
que a expansão do capital implica na criação de novas necessidades sociais. Isto é, a 
empresa, enquanto representação institucional do capital passa a requisitar o Assistente Social 
para desenvolver um trabalho de cunho assistencial e educativo junto ao empregado e sua 
família. (MOTA, 1985, p. 16 apud AMARAL; CESAR, 2009, p. 485) 

A partir do processo de reestruturação produtiva e todas as suas 

implicações na configuração do mundo do trabalho, a fim de promover o 

consumo e controle da força de trabalho, reprodução material e espiritual 

(psicológica, cultural, social e política) da força de trabalho, o empresariado 

institui políticas de recursos humanos com o intuito de incentivar o 

envolvimento com as metas, reeducar e treinar as habilidades para as 

necessidades da produção, atribuir remuneração de acordo com a geração de 

resultados, entre outras imposições.  

No que tange ao caráter educativo do Serviço Social dentro das 

empresas, este não se modificou, trabalhando a mudança de hábitos, 

comportamentos e atitudes do trabalhador, orientando “[...] um modo de ser, 

sentir, pensar e agir em relação ao trabalho, à sociedade e à vida” Freire (2003, 

p. 63) para que este esteja apto ao processo de produção. 

Amaral e Cesar (2009) apontam que as empresas ao longo das últimas 

décadas passam a disseminar um discurso de responsabilidade social e 

compromisso ético com o desenvolvimento sustentável. Este contexto remonta 

em novos postos de trabalho para o Assistente Social tais como gestão de 

recursos humanos, ações comunitárias, qualidade de vida no trabalho, 

educação ambiental, programas participativos, entre outros. 

Iamamoto (2009) nos traz informações acerca do perfil dos Assistentes 

Sociais, baseada numa pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço 

Social em 2004, sendo possível apontar que as empresas privadas 



 

correspondem a 13,19% de Assistentes Sociais empregados, sendo o segundo 

maior setor empregador. 

Através desta pesquisa, buscamos identificar à que condições de 

trabalho os Assistentes Sociais estão submetidos, se estão sendo satisfatórias 

tanto em nível profissional quanto pessoal, e se por ventura, sua saúde tem 

sido afetada pelo contexto laboral em que se encontra, bem como quais 

estratégias tem sido adotadas pelos profissionais e órgãos de competências, 

como o uso do arcabouço jurídico-político, por exemplo, para a defesa de 

melhores condições de trabalho e saúde.  

Para elaboração deste capítulo fez-se necessário realizar pesquisa 

exploratória, tendo por objetivo conhecer e analisar qual a interferência das 

condições de trabalho na qualidade de vida dos Assistentes Sociais e seu 

possível processo de adoecimento, quais doenças ou síndromes são 

engendradas e/ou agravadas por conta de suas condições de trabalho. Os 

sujeitos desta pesquisa foram cinco Assistentes Sociais2 que atuam em duas 

empresas estatais de economia mista3 que prestam serviços públicos no 

Estado do Paraná. As profissionais estão identificadas nesta pesquisa apenas 

pela empresa onde atuam, sendo uma empresa denominada como “A” e a 

outra como “B”. A aplicabilidade dos questionários foi previamente agendada 

com as mesmas, onde foram informadas sobre o intuito da pesquisa, e tiveram 

a liberdade para responder as questões bem como para não as responder caso 

se sentissem desconfortáveis. Foi formulado também um Termo de 

Compromisso e Sigilo para a realização da pesquisa.  

Esta pesquisa dividiu-se em dois eixos de análise, a primeira sobre as 

condições de trabalho dos Assistentes Sociais nas duas empresas e como tais 

interferem na saúde dessas profissionais e o segundo eixo voltou-se para a 

análise da autonomia profissional e os desafios que se colocam perante as 

condições de trabalho e saúde. 
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Diante da realidade que verificamos no decorrer deste trabalho, vimos a 

necessidade de investigar questões referentes à satisfação profissional dos 

Assistentes Sociais nas duas empresas quanto às suas condições de trabalho. 

Duas Assistentes Sociais afirmaram que não estão satisfeitas com as 

condições de trabalho, uma delas alegou que a influência política interfere 

negativamente na atuação do Serviço Social, contudo quanto à remuneração e 

benefícios está satisfeita. Outras duas responderam que estão satisfeitas e 

uma afirmou que está parcialmente, por conta de possuir grande área e 

demanda de funcionários para atender e tê-lo de fazer sozinha. 

Na questão referente aos recursos físicos e subjetivos (gestão, políticas 

de atuação na área do Serviço Social voltado para aplicabilidade nas 

empresas) serem suficientes para desempenhar o trabalho, apenas uma 

Assistente Social da empresa B respondeu que os recursos são suficientes. 

Outras três da empresa A afirmaram que os recursos materiais são 

satisfatórios, porém, uma delas pontuou que as relações pessoais e de 

hierarquia são impedimento para a realização do trabalho, enquanto que outra 

apresentou insatisfação com a gestão do Serviço Social na empresa por não 

possuírem uma coordenação específica e centralização das ações. Apesar de 

esta não ter afirmado objetivamente que não são satisfatórios, nos apresentou 

informações relevantes sobre as condições de trabalho na empresa, retaliação 

ao ajuste da carga horária de trabalho, desafios e inseguranças impostas a ela 

e sua colega de trabalho na dinâmica institucional: 

 

Então... a gente conquistou a jornada de 30 horas mas houve 
uma retaliação, até ajustaram o Plano de Cargos e Salários para 
prejudicar, mas assim, se a gente precisa marcar um atendimento a 
gente consegue acessar o empregado, temos carro, computador, a 
sala é adequada para atendimento. Pra realizar um trabalho em 
grupo que tire os funcionários muito tempo da... principalmente os 
operacionais, que tire muito tempo da rotina de trabalho aí é difícil 
porque nesses últimos 2 anos reduziu o quadro de funcionários por 
causa da reestruturação. O Governo Federal quis reduzir a tarifa de 
energia, então reduziu o quadro de funcionários para diminuir os 
gastos e não houve mais concurso. Agora não sei como vai ficar 
nessa gestão. Em 2012 mudou a gestão e nós ficamos submetidos à 
Curitiba, eles iam unir a área de saúde, segurança e Serviço Social e 
daí a atuação seria mais voltada para a saúde do trabalho... aí em 
2013 mudou novamente a gestão e voltamos para a área de R.H. e 
desde então não definiram um plano de trabalho, mantendo só o que 
já era da rotina, por exemplo: não tem mais o programa de qualidade 



 
de vida no trabalho, ginástica laboral, treinamento de comportamento 
no trabalho, o impacto maior foi esse. (A.S, EMPRESA B) 

 
 

É alarmante o fato da alteração no Plano de Cargos e Salários como 

forma de retaliação pela conquista da jornada de 30 horas semanais prevista 

na Lei 12.317, conforme a fala da Assistente Social, isso nos revela o quanto a 

importância da saúde física e mental do profissional não é reconhecida quando 

isso causa certa redução no rendimento da jornada de trabalho ou de ações 

executadas pelos profissionais.  

Foi questionado se as Assistentes Sociais já se apropriaram do 

arcabouço jurídico-político da profissão como elemento de defesa do exercício 

profissional, apenas uma profissional respondeu que não, de forma que as 

outras quatro profissionais pontuaram que se valeram do Código de Ética para 

diferentes ações. 

Também foi questionado se as profissionais já adoeceram em 

decorrência de algo relacionado ao trabalho, apenas uma respondeu que não, 

dentre as outras quatro, uma afirmou que acha que sim, mas não pode 

relacionar diretamente ao trabalho e as outras três afirmaram que já 

adoeceram, todas mentalmente, valendo ressaltar que aqui, o adoecer mental 

refere-se à perda de capacidade efetiva corporal ou mental. 

Nesse sentido, cabe destacar a que as condições de trabalho e saúde 

dos assistentes sociais têm-se reverberado como fenômeno recorrente nos 

diversos espaços ocupacionais. A tendência à privatização e enxugamento dos 

recursos públicos em razão de uma lógica que tem enaltecido cada vez mais o 

mercado evidencia os efeitos deletérios sobre a saúde do trabalhador. 

Consideramos a importância e a necessidade de novas investigações 

que possam adensar o debate, apontando a complexidade de um tema que 

precisa ser constantemente debatido, colocado na pauta das entidades 

organizativas da categoria no sentido de mobilizar os profissionais na defesa 

de estratégias de ações que possam primar pela valorização de condições 

dignas de trabalho e vida. 

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Diante de tais condições de trabalho verificadas em pesquisa 

bibliográfica e de campo, o Assistente Social é chamado a atuar com políticas e 

recursos escassos, demandas complexas permeadas pelas lutas de classes e 

desigualdade social. Pela complexidade das demandas que este profissional 

atende, sua saúde física e mental já é atingida negativamente, sendo este um 

dos motivos principais da Lei defender a jornada de 30 horas de trabalho para 

este profissional, ou seja, já foi designada pensando na melhoria de sua 

qualidade de vida.  

No entanto, percebeu-se que a lógica capitalista é tão perversa que, 

mesmo acatando tal Lei, articulou formas para que o processo de produção 

indireta de mais-valia não fosse tão afetado.  

O Assistente Social tendo de lidar com esta realidade, precisa adotar 

estratégias no seu fazer profissional para que possa atuar respeitando o que 

determina seu Código de Ética, bem como se apropriar do mesmo para 

defender tal exercício profissional estando em constante reflexão crítica acerca 

de sua atuação. 

Outra estratégia possível de ser adotada diante dos desafios impostos é 

ampliar a discussão entre a categoria e demais trabalhadores, envolvendo os 

espaços sindicais e demais espaços de organização política da categoria, no 

sentido de articular uma pauta de discussão que fomente a defesa de direitos e 

articule estratégias, dando visibilidade ao arcabouço jurídico-política da 

profissão como um dos elementos de defesa diante de condições precárias de 

trabalho. 
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