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A desvalorização do mundo humano aumenta 

em proporção direta com a valorização do 

mundo das coisas 

(Karl Marx) 



 

RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso objetiva identificar o fenômeno do adoecimento de 

assistentes sociais e compreender o quanto as condições de trabalho impactam em suas vidas, 

recorrendo para tanto, a pesquisa qualitativa, realizada através de entrevistas semiestruturadas 

com cinco assistentes sociais no município de Campos dos Goytacazes/RJ, atuantes nas áreas 

da assistência social, sociojuridico, educação, assistência estudantil e saúde, escolhidos 

aleatoriamente. De forma geral, os resultados indicam que as condições de trabalho, as 

requisições institucionais, a redução de direitos e a precarização das políticas sociais públicas 

implicam, dentre outras variáveis no processo de adoecimento dos assistentes sociais. 

 

 

Palavras-Chave: Serviço Social, Trabalho Profissional, Saúde, adoecimento de assistentes 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This Course Conclusion Paper aims to identify the phenomenon of the social workers' 

sickness and to understand how the conditions of their work impact their lives, using 

qualitative research, through semi-structured interviews with five social workers in the 

country of Campos dos Goytacazes / RJ, working in the areas of social assistance, 

sociojuridic, education, student assistance and health, chosen at random. In general, the results 

indicate that working conditions, institutional requisites, reduction of rights and the 

precariousness of public social policies imply, among other variables in the process of social 

workers' sickness. 

 

 

Keywords: Social Work, Professional Work, Health, sickness of social workers. 
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INTRODUÇÃO 

 Toda investigação, seja ela teórica ou de cunho prático, inicia-se a partir da escolha de 

um tema a qual o pesquisador tenha domínio ou interesse, para que a finalidade da pesquisa 

seja alcançada (FORTIN1, 2009, apud MARCELO, 2017, p. 1). Neste trabalho não foi 

diferente, uma vez que a definição do tema se deu através da vivência deste autor em espaços 

institucionais onde se observou a presença de elementos que podem favorecer ao 

acometimento do adoecimento profissional de assistentes sociais, chegando a presenciar o 

afastamento de alguns, o que despertou o interesse em entender e analisar este fenômeno.  

A partir disto, o presente estudo traz como principais conceitos a questão do trabalho 

profissional dos assistentes sociais, as condições atuais em que este é realizado, bem como os 

reflexos acometidos pela precarização e a exploração presentes no universo desta categoria de 

trabalhadores, delimitando sua extensão e profundidade a um recorte regional e focado na 

questão das condições de trabalho e em suas consequências na vida dos sujeitos, uma vez que 

trata-se de um estudo preliminar, com pretensão de um futuro aprofundamento. 

Na atualidade, o Brasil vive um movimento de reestruturação do capital que tende a 

favorecer cada vez mais alterações políticas que impactam o trabalho dos assistentes sociais, 

interferindo, desta maneira, em suas condições de trabalho e, consequentemente, em seu 

processo saúde-doença. 

A derrubada de direitos que a classe trabalhadora vem enfrentando nos anos 2000, 

sobretudo desde o início do governo ilegítimo de Temer (2016) tem representado um 

retrocesso e uma pulverização de consciência da categoria dos assalariados. Tal movimento 

ocasiona impactos que afetam sobremaneira a subjetividade dos trabalhadores dada a 

intensidade e profundidade com o que esta reestruturação do capitalismo se introduz na alma 

humana (ALVES, 2012). 

Neste sentido, a construção deste estudo está pautada em uma análise acerca do trabalho 

na sociedade do capital contemporâneo, das condições e relações deste trabalho no setor de 

serviços2, analisando, especialmente, as dimensões da flexibilização e precarização, e do novo 

perfil profissional requisitado pelo atual mercado de trabalho e de que forma estas novas 

configurações do mundo do trabalho tem repercutindo em seu processo saúde-doença. O 

                                                           
1 Fortin, Marie-Fabienne e PH. D., (1999), O processo de Investigação, da concepção à realização, Lusociência – 

edições técnicas e cientificas, Lda., Loures, (147-157); 
2 Para Karsch (1989), o setor de serviços se conceitua como um mecanismo produtivo do capital monopolista, e 

por consequência, marca sua presença na divisão social do trabalho, sendo administrados de forma singular, já 

que possuem uma cultura própria.  
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estudo articula, ainda, uma avaliação destes impactos sobre o trabalho e perfil profissional do 

Assistente Social, enquanto trabalhador assalariado, bem como seu processo de adoecimento. 

Esta temática justifica-se em função da baixa produção bibliográfica na área de 

Serviço Social, visto que, segundo Raichellis (2011) nas pesquisas e análises sobre saúde e 

trabalho, o Assistente Social não está inserido como “sujeito vivo do trabalho social, sendo 

quase inexistentes estudos e pesquisas que tomam como objeto os próprios profissionais que 

sofrem e adoecem a partir do cotidiano de seu trabalho e da violação de seus direitos” (p. 

426). 

Diante da relevância do tema, optou-se metodologicamente pela realização de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica ocorreu por meio de literaturas 

que debatem o tema proposto, de modo a se construir uma base teórica aprofundada e 

coerente. Tal levantamento se deu através de consulta à autores como Raichellis (2011); 

Marcelo (2017); Moraes (2016); Carvalho (2016); Cruz (1997, 2005); Alves (2012); 

Iamamotto (2011), entre outros, que através de suas análises acerca do trabalho e suas 

implicações na vida dos sujeitos, deram embasamento à construção desta pesquisa.  

Nestes aspectos, o presente estudo também está fundamentado no método baseado na 

obra de Marx e no materialismo histórico e dialético que auxiliou a pensar nas principais 

questões que foram abordadas na pesquisa realizada. Conforme apontado por Netto (2011), 

todas as conclusões apresentadas nasceram a partir de questionamentos estabelecidos no 

âmbito da investigação, com o objetivo de tornar visível o “não dito”, ou seja, revelar a 

essência daqueles pontos que não são tratados de maneira clara em sua gênese. 

Já a pesquisa de campo, de dimensão qualitativa e sem perspectivas generalistas, foi 

realizada com cinco assistentes sociais, escolhidos aleatoriamente no município de Campos 

dos Goytacazes. Estes profissionais atuam nas seguintes políticas sociais públicas no 

Município: educação, sociojuridico, saúde, assistência social e assistência estudantil. A partir 

das entrevistas, objetivou-se identificar e analisar o perfil destes assistentes sociais, suas 

condições de trabalho e os impactos em seu processo saúde-doença. 

As análises desenvolvidas a respeito da proposta ora apresentada, foram construídas ao 

longo deste trabalho final de curso e dividida em dois capítulos, subdivididos em dois itens 

cada. 

Em seu primeiro capítulo, discute inicialmente sobre o trabalho na sociedade do capital, 

as características que se tornaram mais evidentes a partir das mudanças recentes ocorridas no 

universo do trabalho e algumas implicações para o trabalho de assistentes sociais.  
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No decorrer do capítulo, são elucidados elementos que traduzem o “novo perfil 

profissional” que é exigido pelo atual mercado de trabalho, aborda a questão da precarização e 

flexibilização do trabalho, até chegar ao debate de como as implicações destas transformações 

interferem na atuação profissional do assistente social enquanto trabalhador assalariado, 

abordando o Serviço Social enquanto categoria inserida na divisão sociotécnica do trabalho. 

O segundo capítulo, problematiza elementos que caracterizam a questão social no 

município de Campos dos Goytacazes e a forma como se possibilita a atuação dos assistentes 

sociais no combate de suas expressões, trazendo elementos históricos e atuais da região norte 

fluminense e da cidade de Campos. Na sequencia deste item, enfatiza-se os processos de 

sofrimento e de adoecimento aos quais estão submetidos os profissionais, tomando como 

pressuposto prático a entrevista realizada com assistentes sociais de Campos, problematizando 

a questão do adoecimento e as suas consequências em decorrência de um trabalho cada vez 

mais alienado, explorado e precário. 

Neste sentido, este estudo traduz-se em problematizar o trabalho dos assistentes sociais 

na contemporaneidade, de maneira a refletir sobre como estes profissionais, sendo parte da 

classe trabalhadora e que vende sua força de trabalho para subsidiar sua sobrevivência, estão 

sujeitos à violações de direitos e submetidos a situações e constrangimentos pertinentes à toda 

categoria de trabalhadores assalariados, num contexto de alienação que se difunde entre 

sofrimento e adoecimento destes indivíduos. 
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CAPÍTULO I – O DEBATE DO TRABALHO NA SOCIEDADE DO CAPITAL E AS 

IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO PROFISSIONAL DE ASSISTENTES 

SOCIAIS BRASILEIROS  

 

1.1 O novo perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho frente à “nova cultura 

do trabalho”, sua precarização e flexibilização 

A proposta desta seção consiste em abordar as características que se tornaram mais 

evidentes no que diz respeito às mudanças recentes ocorridas no universo do trabalho. Neste 

contexto de transformações, serão elencadas características do perfil de trabalhadores exigido 

pela “nova cultura” do trabalho oriunda do movimento de reestruturação produtiva e do 

trabalho flexível, buscando refletir sobre como estes novos elementos interferem na vida dos 

trabalhadores.  

Inicialmente, é válido destacar que com o surgimento de novas formas de trabalho a 

partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo, que procurava garantir 

competitividade às empresas por meio da flexibilização das relações de trabalho, o universo 

trabalhista, conforme defende Fernandes (2010), passa a ser composto por um sistema flexível 

em suas relações de trabalho, isto porque este avanço do sistema capitalista leva as empresas a 

iniciarem um processo de reestruturação que destacava em suas linhas de produção a 

maximização do uso da tecnologia, o que alterou consideravelmente o mercado de trabalho, 

gerando o aumento da informalidade, do desemprego e de formas de contratação flexíveis, 

ocasionando implicações diretas na vida dos trabalhadores. 

Além disto, compreende-se o trabalhador como aquele que vende a sua força de 

trabalho em prol da manutenção de sua sobrevivência e integra a chamada “classe 

trabalhadora”, composta por diversas categorias de trabalhadores proletariados3.  

É também designado à venda da força de trabalho o meio pelo qual o homem encontra 

possibilidade de concretizar seus sonhos, ignorando-se o fato de que tais sonhos, muitas vezes 

encontram-se restritos à lógica do mercado, tornando-se distantes até mesmo do alcance de 

suas metas.  

Para Iamamoto, 

                                                           
3O proletariado é aquela classe da sociedade que tira o seu sustento única e somente através da venda do seu 

trabalho e não do lucro de qualquer capital; [aquela classe] cujo bem e cujo sofrimento, cuja vida e cuja morte, 

cuja total existência dependem da procura do trabalho e, portanto, da alternância dos bons e dos maus tempos 

para o negócio, das flutuações de uma concorrência desenfreada. Numa palavra, o proletariado ou a classe dos 

proletários é a classe trabalhadora do século XIX (ENGELS, 1847, p. 02). 
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O trabalho é atividade racional orientada para um fim, à produção de 

valores de uso, a assimilação de matérias naturais para a satisfação de 

necessidades humanas. É originalmente metabolismo entre o homem e a 

natureza, da qual se apropria para a satisfação das necessidades humanas. 

[...] O trabalho concreto, formador de valores de uso, é condição da vida 

humana, independente de todas as formas de sociedade. É atividade 

existencial do homem, sua atividade livre e consciente (2012, p. 40). 

Ainda sobre uma análise do papel do trabalho na subjetividade do homem, como 

sendo uma atividade que lhe proporciona fazer parte de uma sociedade e inserir-se na cultura 

dos meios de produção, Martins (2001, p. 22) acrescenta que o trabalho 

[...] Provê a rede central de relações, da mesma forma que retira o indivíduo 

do convívio de seus familiares e de outros círculos sociais. Dá significado e 

um papel a desempenhar, enquanto reduz a dignidade humana a sua utilidade 

nas engrenagens econômicas. É um direito disputado por muitos, ao mesmo 

tempo que é um dever indesejado por outros tantos. 

Posto isto, pode-se compreender que a venda da força de trabalho trata-se do meio 

essencial de sobrevivência do homem e está para ele, até mesmo como forma de construção 

de sua personalidade4 e manutenção de sua vida cotidiana. Uma vez inserido na lógica do 

capital, percebe-se uma certa captura da subjetividade deste trabalhador, que se depara com 

uma vivência traduzida em realidades que afetam a sua condição de trabalhador, sejam elas: a 

flexibilização, a precarização e a “nova cultura” do trabalho, que exige cada vez mais um 

perfil profissional que se adeque às necessidades capitalistas, dando aos assalariados 

condições de trabalho permeadas pela exploração e opressão.  

Neste sentido, esta “nova morfologia do trabalho”5 imposta à vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras afeta as suas vida e torna-se um debate de considerável importância para 

compreendermos os impactos causados por tais transformações. 

Portanto, pensar estas novas condições do trabalho na sociedade do capital, nos faz 

remeter à década de 1970 em que há a efervescência de um modelo de acumulação flexível, 

                                                           
4 A personalidade como expressão da totalidade do homem foi circunscrita por C. G. Jung como sendo o ideal do 

adulto, cuja realização consciente por meio da "individuação" representa o marco final do desenvolvimento 

humano para o período situado além da metade da existência (JUNG, 1998, p. 2). Este debate, no entanto, não 

será aprofundado pois não se trata de um campo de estudos do Serviço Social contemporâneo, tampouco deste 

trabalho.  
5 O [...] elemento mais visível é o seu desenho multifacetado, resultado das fortes mutações que afetaram o 

capitalismo nas últimas décadas. Nova morfologia que, no Brasil, compreende desde o operariado industrial e 

rural, até os assalariados de serviços, os novos contingentes de homens e mulheres terceirizados, subcontratados, 

temporários que se ampliam. Nova morfologia que presencia a ampliação de novos proletários do mundo 

industrial, de serviços e da agroindústria, de que são exemplos as trabalhadoras de telemarketing e call center, 

das tecnologias de informação e comunicação que se desenvolvem na era digital, além dos digitalizadores que 

laboram nos bancos, dos assalariados do fast food, dos trabalhadores jovens dos hipermercados, 

dos motoboys que morrem nas ruas e avenidas, usando suas motocicletas para transportar mercadorias 

etc. (ANTUNES, p.50, 2014) 
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que se caracteriza como um padrão de produção do mundo capitalista e que possuía como 

característica marcante os processos flexíveis de trabalho, de padrões de consumo e dos 

mercados, conforme explica Harvey6 (1995, p. 140 apud ABRAMIDES e CABRAL, 2013, p. 

04).  

A acumulação flexível caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 

novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional. Envolve, também, rápidas 

mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores 

como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento 

no emprego do chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. 

Pode-se notar que o processo de acumulação flexível permitiu ao capitalismo alcançar 

meios de aprimorar suas formas de exploração e, consequentemente o controle das forças de 

trabalho, através de uma reestruturação produtiva baseada nos conceitos trazidos pelo 

pesquisador, como os novos setores de produção e as taxas altamente intensificadas, além de 

inovações tecnológicas, que exigiam, cada vez mais qualidade e aceitava cada vez menos 

produtos com eficiência duvidosa. 

A intensificação das ideias neoliberais, quando urge a crise dos sistemas taylorista - 

fordista7, dão conta de que a efervescência do modelo de acumulação flexível levou para o 

mundo do trabalho um novo padrão no que diz respeito ao processo de desenvolvimento 

econômico da sociedade. 

 Desde então, vê-se um mercado cuja produção baseia-se na oferta de demandas e na 

centralidade do consumo, em que percebemos que o 

[...] contexto atual, marcado por um capitalismo flexível, se caracteriza pela 

ampliação dos mercados, especialmente com a transnacionalização do 

capital e por uma avassaladora polarização do consumo efetuado por mega-

empreendimentos que têm atingido diversos espaços do planeta. O formato 

de gestão, alicerçada na minimização dos custos produtivos, se tornou então 

mais eficiente para as inconstâncias do mercado e para os momentos de 

desaquecimento da economia, fazendo, então, da flexibilidade um princípio 

de sobrevivência empreendedora no contexto atual (CARMO, 2015 p. 92). 

                                                           
6 HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1995. 
7 Visando sempre o aumento da lucratividade dos proprietários das fábrivas e meios de produção, o Taylorismo e 

o Fordismo tratam-se de formas de organização de produção industrial e que causaram grandes transformações 

no trabalho industrial e nas fábricas durante o século XX. Há uma grande quantidade de obras que trabalham a 

questão do fordismo e do taylorismo como elementos centrais de desenvolvimento econômico em países 

capitalistas. Para um maior aprofundamento da questão, cabem consultas às obras de ANTUNES, Ricardo. Os 

sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo, Boitempo editorial/ Coleção 

Mundo do Trabalho, 3.ª ed. ou ALVES, G. O novo (e precário) mund do trabalho: Reestruturação produtiva e 

crise do sindicalismo. São Paulo, Boitempo editorial/ Coleção Mundo do Trabalho, 2000. 
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Conforme Carmo (2015) estes aspectos contribuem para a captura da subjetividade 

dos trabalhadores e impõem uma prática “superficialmente coletivista, mas voltada para a 

lucratividade máxima dos donos do capital” (p. 95) através da introdução de instrumentos que 

iludem os sujeitos, utiliza de artifícios psíquicos, envolvendo a imaginação do sujeito, o que 

resulta num sentimento de “bem comum”, por meio do chamado “aviltamento do trabalho”, 

que trata-se, na verdade, de uma sofisticação ideológica de mecanismos de exploração.  

A partir desse processo, há o crescimento de uma precarização do trabalho que 

desestrutura as relações até então conhecidas e praticadas dos meios de produção e de 

utilização da força de trabalho humana e produz consequências que afetaram a vida dos que 

vendiam sua força de trabalho, conforme esclarece Abramides e Cabral (2013, p. 05):  

[...] As decorrências desse processo favoreceram o processo de flexibilização 

do trabalho que conduziu à desregulamentação de direitos sociais e 

trabalhistas: reduziu o quantitativo do operariado fabril; incrementou a 

terceirização e a subproletarização; estimulou o trabalho precário e parcial e 

ampliou o desemprego estrutural, entre outros danos trabalhistas. Pode-se 

apontar, ainda, o surgimento do operário polivalente, o aumento da 

produtividade, a redução do operariado fabril, o atrelamento da mercadoria à 

demanda determinada, ou seja, a manutenção do estoque mínimo [...]. 

Como resultado dessas características do processo de flexibilização e da acumulação 

produtiva, a classe trabalhadora passou a sofrer perdas, tornando-se cada vez mais submetida 

a uma nova ordem que lhe impôs condições precarizadas e, muitas vezes subalternas de 

trabalho, num processo de transformações que tem acarretado no aumento da competitividade 

devido ao crescente número de desempregados e trabalhadores no campo informal 

precarizado, reduzindo também a força do movimento sindical, além de rebaixar ainda mais o 

acesso dos trabalhadores a bens e serviços, uma vez que não alcançam mais a renda 

necessária para subsidiarem suas necessidades.  

Não obstante às consequências mencionadas, o processo de reestruturação produtiva 

acarretou ainda na inserção de novas tecnologias, que também ocasionaram impactos na vida 

dos trabalhadores, não somente no sentido profissional, mas em sua dimensão doméstica. 

 Com esta evolução na tecnologia, evidentes alterações passaram a fazer parte da rotina 

dos processos de trabalho nas empresas. Essas alterações não se limitam, no entanto, ao 

processo de produção em si, no que diz respeito ao incremento na forma de produzir motivado 

pelo uso das máquinas, mas, sobretudo, na forma como o trabalho humano passou a ser 

efetuado a partir desta inserção tecnológica. 
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 Visto por um viés progressista, o uso de novas tecnologias permite ao homem 

benefícios no que diz respeito à melhorias em sua qualidade vida, como aumento da 

expectativa de vida, facilidades cotidianas, rapidez em processos antes obsoletos, entre outras 

descomplicações diárias. Entretanto, também pode-se notar que o aumento imoderado do uso 

dessas tecnologias pode acarretar em um aumento também das possibilidades de adoecimento 

e sofrimento para os trabalhadores, posto a imposição de uma vida dividida entre o 

desenvolvimento tecnológico e a vida em sociedade e pessoal.  

 Nestes aspectos, a inserção das tecnologias alterou as relações e organizações do 

trabalho, que ecoaram, inclusive, na qualificação profissional, nas condições do próprio 

trabalho e, até mesmo na saúde dos trabalhadores, resultando em grande número de 

desempregados, já que com a utilização de máquinas e o avanço das novas tecnologias, o uso 

da mão de obra humana passou a ser substituído, e para além disto, com o decorrer dos anos, 

novas formas de produção surgiram e se fortaleceram, tornando cada vez mais consolidada a 

reestruturação produtiva na sociedade capitalista.  

Outra característica dessa realidade atual está vinculada a “aceleração do ritmo de 

vida” que exige do trabalhador competência para administrar um trabalho que invade sua vida 

familiar e doméstica, inclusive pela introdução de tecnologias que permitem acessá-lo em 

tempo real, a qualquer dia da semana, em horários variados, havendo uma invasão do trabalho 

na vida do trabalhador (MORAES, SCHOCAIR, 2018). 

Ainda no contexto das transformações produtivas advindas dos movimentos ocorridos 

no capitalismo contemporâneo, observa-se que, para além de alterações na forma de 

produção, nas organizações do universo do trabalho e todas as consequências pertinentes a 

estes processos, há também uma nova concepção no modo de se compreender o trabalho, os 

valores e subjetividades a ele ligados, criando uma “nova cultura do trabalho”8, dando a este 

uma nova função social e possibilitando ao trabalhador projetar-se socialmente através da 

escolha de sua profissão.   

A crítica afirmativa anterior, baseada nas idéias de Druck e Filgueiras (2007), 

abordadas por Guerra (2010, p. 717), indica que a sociedade foi contaminada por uma onda 

                                                           
8 A utilização do conceito “cultura do trabalho” é pouco usual [...]. Talvez pela própria dificuldade e 

complexidade do termo cultura, com diversas significações possíveis. [...] aceitando sua definição a partir da 

convergência dos sentidos atribuídos ao termo pela Sociologia e Antropologia, como um sistema de 

significações envolvidas nas formas de atividade social, um conjunto de categorias e planos de ação 

compartilhados por um grupo, ou grupos, que não apenas definem coletivamente o mundo, mas o gerem e 

organizam (LIMA, 2010, p. 161) 
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hegemônica do capital financeiro que arrastou a massa com uma especulação nunca antes 

vista, a curtos prazos e com uma velocidade ímpar, resultando num trabalhador “flexível e 

descartável”, que apenas “produz o que é demandado”, de forma naturalizada. 

O modelo de mercado de trabalho, após sofrer todos os impactos no âmbito financeiro e 

nas esferas culturais e sociais dos processos de acumulação flexível, criou para os 

trabalhadores uma espécie de lei de sobrevivência que exige uma árdua tarefa de procurar se 

manter sempre em constante atualização em suas habilidades e competências, motivados 

também, e especialmente, pela alta competitividade que este novo mercado apresenta. 

É fato que, desde a Primeira Revolução Industrial, passando pelo processo de 

globalização, cada vez mais presente no cotidiano, ocorreram mudanças significativas no 

perfil dos empregados e dos empregadores por todo o mundo, inclusive no Brasil, que 

alteraram as concepções acerca destas relações. Com isto, estes se viram obrigados a   

[...] buscar as melhores estratégias que lhes permitam superar os novos 

desafios impostos pelas empresas e pelo mercado de trabalho, pois as 

transformações estão ocorrendo em um ritmo maior e o processo de 

inovação tecnológica vem progressivamente simplificando, ou até mesmo 

eliminando, o trabalho humano, exigindo o aprimoramento das qualificações 

profissionais e estabelecendo uma nova relação entre o trabalhador e o 

ambiente de trabalho, além de provocar em muitas organizações um 

ambiente inseguro e turbulento, o que aumenta o clima de inquietação e 

instabilidade em relação ao trabalho (ROTTA, 2001, p. 2). 

Nota-se com isto a necessidade dos trabalhadores em aprimorar suas qualidades, uma 

vez que percebem-se frente a frente com uma realidade em constante transformação, 

impondo-lhes o compromisso em assimilar diversas áreas de conhecimento, aprimorar suas 

capacidades de resolver problemas, tomar decisões e propor medidas inovadoras que visem o 

crescimento da empresa ou do empregador, além de aprimoramento no conhecimento 

tecnológico, tendo em vista o aumento das relações entre equipamentos eletrônicos e pessoas, 

situação atípica a que ocorria anteriormente, onde o trabalhador não executava tarefas para 

além de sua competência e não necessitava dominar áreas mais abrangentes (ROTTA, 2001). 

Por isso, o “novo perfil de trabalhador” exigido pelo mercado obrigava-o a “[...], 

adequar-se às novas funções que deverá desempenhar, atentando-se ainda para a possibilidade 

de transferibilidade entre setores, ou, até mesmo, para a construção de formas alternativas de 

sobrevivência fora do mercado formal de trabalho” (GARAY, 1997, p. 53). 

O alerta do autor baseia-se, sobretudo, nas frágeis relações estabelecidas por esta “nova 

cultura do trabalho”, que passa a exigir dos trabalhadores, além de novas qualificações, uma 
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capacidade de reinventar-se, quer seja dentro da empresa/instituição em que já esteja inserido, 

quer seja fora dela, tendo que conviver com a frequente sombra do desemprego, infiltrando-se 

com alguma ideia inovadora no campo do trabalho informal9, que vem crescendo 

consideravelmente.  

Observa-se que  

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a formação 

polivalente é definida como modalidade destinada a dar aos participantes a 

mais ampla formação em vários ofícios relacionados com a profissão 

escolhida, a fim de ajudá-los a adaptar-se às características do trabalho. 

Também tem por objeto prepará-los a adaptarem-se à evolução técnica 

futura, assim como as outras oportunidades profissionais que poderão 

apresentar-se e abrir-lhes perspectivas de carreira (SILVA10, 1999, p.14, 

apud FRANCO e TANO, S/D, p. 5-6). 

Ora, estas novas modalidades de trabalho, com processos mais dinâmicos de produção 

e com todas as inovações tecnológicas já apontadas, além das novas formas de organização do 

trabalho11 implicam em trágicas alterações na vida objetiva e subjetiva dos trabalhadores. 

A este respeito, destaca Antunes (2005) que quando a vida humana se resume 

unicamente ao trabalho, ela se transforma num processo penoso e alienante, que aprisiona os 

indivíduo. O autor defende ainda que se por um lado o homem necessita do trabalho e o 

reconhece como fator emancipador, por outro deve também recusá-lo quando se torna 

exploratório e torna infeliz o ser social.  

Questão nodal em nossas vidas, o trabalho humano contraditoriamente cria e 

subordina, humaniza e degrada, emancipa e aliena (ANTUNES, 2005) e nestes novos tempos 

tem sido atrelado ao discurso em defesa da criatividade, da construção de uma postura de 

liderança por parte do trabalhador e tomada de decisões favoráveis à instituição empregadora 

como elementos que podem contribuir para manutenção do trabalhador no mercado de 

trabalho, visto que ao mesmo, é delegada a responsabilidade por sua empregabilidade 

(MORAES, SCHOCAIR, 2018). 

                                                           
9 Segundo a pesquisadora CACCIAMALI (2000), este setor é representando como o conjunto das atividades 

econômicas em que não há separação nítida entre capital e trabalho. Neste grupo estariam classificados os 

trabalhadores por conta própria, os prestadores de serviços independentes, os vendedores autônomos, os 

pequenos produtores e comerciantes e os ajudantes – familiares ou contratados [...]  (apud MATSUO, 2009, p. 

25). 
10 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Mutações do trabalho. Rio de Janeiro:Editora Senac Nacional, 1999. 
11 A organização do trabalho, por sua vez, compreende a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na medida em 

que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 

responsabilidade (SIMÕES e HASHIMOTO, 2013, p.75) 
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Com estas novas imposições ao trabalhador, sua saúde é posta em jogo, uma vez que 

já não se trata de um aspecto novo que a relação entre trabalho e processo de adoecimento dos 

trabalhadores ocorre cotidianamente na vida dos indivíduos, pelo contrário, como nos aponta 

Almeida (2013), estes impactos ocorrem desde os tempos do operariado, em que os 

trabalhadores sobreviviam a condições insalubres, sem gozar, então, de boa saúde, num 

processo de debilitação diária, agravado ainda mais pela ausência de condições mínimas de 

cuidados que favorecessem o provimento das necessidades consideradas vitais, ocasionando, 

desta forma, na morte de muitos trabalhadores.  

Destarte, estas condições são reelaboradas no tempo atual, persistindo em diversos 

vieses, como no trabalho escravo, no trabalho infantil e na divisão sexual do trabalho. Tudo 

isso tem sido ressignificado, mas permanecem com novos traços, e sobre este processo, a 

forma de tratamento oferecida aos trabalhadores os submetem às  

[...] mais violentas emoções, às mais bruscas oscilações entre medo e 

esperança e persegue-os como a uma caça, não lhes concedendo nunca um 

pouco de paz e de tranquilidade. Priva-os de todos os prazeres, exceto do 

sexo e da bebida – mas porque diariamente os faz trabalhar até o 

esgotamento de suas forças físicas e morais, esses dois únicos prazeres 

permitidos são degradados pelos piores excessos (ENGELS12, 2008, p. 137, 

apud ALMEIDA, 2013, p. 50). 

Historicamente, a organização do trabalho, suas condições e relações implicam em 

processos de adoecimento à classe trabalhadora, resultantes de uma relação entre empregado e 

empregador estruturada sob um viés onde quem vende sua mão de obra nada mais é do que 

um instrumento de produção para o capitalista.  

 [...] o novo capitalismo, com sua nova cultura da fluidez e precarização do 

trabalho e da vida social, contribui para a epidemia de novas doenças 

psicossomáticas. As doenças do novo capitalismo atingem mais o homem 

integral, sua mente e corpo, com o estresse e a depressão sendo sintomas da 

colonização intensa da vida social pelos requisitos empresariais (p. 98). 

Vê-se com isto, que a transformação no mundo capitalista, combinada ao avanço 

tecnológico e as novas formas de relação de trabalho estabelecidas, geram uma evidente 

massificação e intensificação do trabalho, refletindo em alterações na saúde dos trabalhadores, 

como por exemplo o aumento de doenças cardiovasculares, estresse, envelhecimento 

prematuro, entre outras. Além disso, deve-se entender este processo de adoecimento do 

trabalhador a partir dos efeitos da sua relação de trabalho como um processo que envolve sua 

vida em todos os aspectos: sociais, culturais, econômicos, dentre outros.  

                                                           
12 ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008. 
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Para Simões e Hashimoto (2013) o trabalho pode, por um lado ser considerado como 

uma atividade prejudicial, pois proporciona o aumento da velocidade do processo de 

adoecimento advindo das relações e condições de trabalho, que provocam uma  

[...] ruptura nos projetos de vida, nos sonhos e interfere sobremaneira na 

estima do trabalhador, na sua forma de conceber o mundo e a si próprio, no 

modo pelo qual os outros o veem e evidencia também de certa forma a 

falência de seus recursos internos (p. 79).  

Dessa maneira, o adoecimento do trabalhador gera impactos que ultrapassam os 

efeitos sobre seu próprio corpo, pois as consequências deste processo chegam a afetar a perda 

de sua identidade profissional, alterar drasticamente seu cotidiano, nos aspectos financeiros e 

de integração social, além de promover no individuo uma sensação de inutilidade ou de 

invalidez, ocasionando assim um isolamento social. Para Sanari (2001), “a partir destas 

modificações, o trabalhador perde um pouco da sua identidade e ganha insegurança no 

ambiente de trabalho, familiar e social” (p. 42). 

Cardoso (2015), considera que a reação e os efeitos destes processos ocorrem de 

maneira distinta em cada trabalhador, assim como nem sempre acontecem em um mesmo 

momento, uma vez que os seres humanos são dotados de individualidade. No entanto, a 

mesma autora alerta para a necessidade de não se “individualizar o processo de adoecimento, 

que, na maior parte das vezes, tem como consequência a culpabilização dos trabalhadores e a 

não discussão do trabalho” (p.  78). 

Ainda a respeito das análises do trabalho como determinante do processo saúde-

doença, é possível apontar que o 

[...] fato de o trabalho exigir resultados materiais e imateriais e demandar 

que o trabalhador empenhe cada vez mais energia física, mental e emocional, 

novos problemas de saúde somam-se aos antigos. Conforme seu estudo, 

24,6% dos trabalhadores declararam já terem tido problemas de saúde 

decorrentes do trabalho e 18,9% afirmaram já terem obtido atestado médico 

em decorrência de sobrecarga no trabalho (DAL ROSSO13, 2008, apud 

CARDOSO, 2015, p. 80). 

Para finalizar, é válido destacar que conforme vimos no decorrer desta discussão, a 

própria forma de organização do sistema capitalista, que visa tão somente os interesses de 

quem possui o capital para a produção, coopera para o aceleramento do processo de 

adoecimento dos trabalhadores, isto porque a partir da reestruturação produtiva da década de 

1970, torna-se parte do cotidiano dos que vivem da venda de sua mão de obra, um processo de 

                                                           
13 Dal Rosso, Sadi. Mais trabalho: a intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo, Boitempo, 

2008. 
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precarização do trabalho e de intensificação de seu ritmo, que, além disto, foi somada a 

exigência de um novo perfil de trabalhador, ressignificado pelos processos de flexibilização 

do trabalho. 

Além disto com a imposição da “nova cultura do trabalho” à vida dos trabalhadores, 

que desconsidera as condições mínimas de qualidade de vida, há ainda, neste processo de 

precarização do trabalho, uma desvalorização dos recursos humanos, que gera impactos na 

identidade de cada trabalhador enquanto indivíduo e que pode passar a desconhecer sua 

identidade de sujeito. Posto isto, podemos concluir que o atual modelo de trabalho e a forma 

como este se organiza na contemporaneidade de uma sociedade capitalista é o alicerce para 

prejuízos de grande valor no que tange à saúde dos trabalhadores, uma vez que é responsável 

por grande parte do processo de adoecimento destes indivíduos.  

 

1.2 - As implicações das transformações do mundo do trabalho sobre a atuação 

profissional do Assistente Social: análise de sua condição de assalariado 

A presente seção abordará a temática que envolve as múltiplas transformações no 

mundo do trabalho, seus impactos na vida dos trabalhadores, especialmente dos Assistentes 

Sociais enquanto classe trabalhadora inserida na divisão sociotécnica do trabalho. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho são protagonistas dos reflexos de 

processos culturais, políticos e econômicos que permeiam o universo trabalhista. Elas são, ao 

mesmo tempo, determinantes e consequência de diversas alterações que dissiparam direitos de 

inúmeros trabalhadores e trabalhadoras, além de protagonizarem transformações tecnológicas 

que também favoreceram impactos na vida destes sujeitos com alterações nos modos de 

produção e no funcionamento do mercado.  

Exercer uma atividade laborativa é fator decisivo para o homem reconhecer-se 

membro em uma sociedade, e para além disto, reconhecer-se como sujeito que participa da 

construção desta mesma sociedade. Todavia, o trabalho, nem sempre exerceu seu papel nos 

moldes como conhecemos atualmente, não sendo possível ignorarmos todos os movimentos 

de transformações que sofreu desde os tempos dos artesãos até alcançar a precária situação de 

trabalhador assalariado na atualidade, com a conquista de direitos sociais e trabalhistas, tendo 

em vista os variados significados sociais que cada uma dessas fases carregam consigo, 

estabelecendo um sentido singular, social e econômico para cada indivíduo.  
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A constituição Federal Brasileira de 1988 dedica um capítulo à esfera dos direitos 

sociais14. Não restam dúvidas de que tal reconhecimento representa um avanço para a 

sociedade brasileira. Contraditoriamente, esses que deveriam estender ao homem 

possibilidades de ascender socialmente, nem sempre foram tratados com o reconhecimento 

que merecem, sendo executados, com políticas públicas de aparência, insuficientes ou quase 

inexistentes, mostrando uma realidade onde a efetiva concretização destes direitos ainda, está 

longe do alcance daqueles que de fato necessitam. 

No Brasil, especialmente no campo das políticas sociais públicas, os direitos sociais, 

mesmo surgidos pela necessidade de amenizar as consequências de um desenvolvimento 

econômico que fazia crescer aceleradamente os índices de pobreza e de exclusão social, não 

se importavam em atender as demandas da população, privilegiando tão somente setores que, 

de certa forma favorecessem o desenvolvimento econômico, como a industrialização, 

descumprindo seu objetivo de atender e desvelar as incoerências socioeconômicas daqueles 

em situação de vulnerabilidade.  

Neste enredo, vemos inserida a Seguridade Social: 

[...] como conceito organizador da proteção social brasileira foi uma das 

mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988. A Constituição 

Federal (CF) ampliou a cobertura do sistema previdenciário e flexibilizou o 

acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, reconheceu a Assistência 

Social como política pública não contributiva que opera tanto serviços como 

benefícios monetários, e consolidou a universalização do atendimento à 

saúde por meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, a 

Seguridade Social articulando as políticas de seguro social, assistência 

social, saúde e seguro-desemprego passa a estar fundada em um conjunto de 

políticas com vocação universal. 

Contudo, mais que a ampliação da abrangência de cada uma das políticas 

abordadas no âmbito do capítulo da Seguridade Social, a relevância do 

tratamento constitucional neste campo deve-se ao fato de representar a 

instauração das bases para um amplo sistema de proteção social no país. De 

fato, são reconhecidas como objeto de intervenção pública e como campo do 

direito social, um conjunto de necessidades e provisões cujo atendimento se 

encontrava anteriormente restrito ao âmbito privado. É neste sentido que se 

afirmou a garantia do acesso à Assistência Social a todos os que dela 

necessitarem. Também neste contexto, a proteção social aos idosos, às 

pessoas com deficiência, aos trabalhadores da agricultura familiar e aos 

doentes sem acesso à assistência médica previdenciária passou a ser 

                                                           

14 Os Direitos Sociais podem ser entendidos como uma das dimensões dos direitos fundamentais inerentes ao 

homem. A finalidade destes direitos é a de promover às pessoas em geral a oportunidade de alcançarem 

melhores condições de vida, sendo caracterizados por garantias e princípios que buscam nivelar a sociedade 

econômica e socialmente no que diz respeito à efetividade dos direitos e deveres iguais para todos 

(IURCONVITE, S/D) 
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entendida como responsabilidade do Estado e como direito do cidadão 

(DELGADO, JACCOUD e NOGUEIRA, 2001, p. 17). 

 Se analisarmos a explanação dos autores acerca do que prevê a Seguridade Social no 

Brasil, não será difícil perceber que, na prática, a realidade não condiz com o que fora 

pensado. Especialmente no que diz respeito aos trabalhadores, a seguridade social no Brasil 

está aquém da realidade vivida por estes.  

 Em um cenário de crescente desmonte dos direitos sociais, frutos de um governo cada 

vez mais neoliberalista, a classe trabalhadora é, sem dúvida, a mais afetada, tanto em suas 

formas de trabalho, como na garantia de seus direitos, tendo em vista a perda dos mesmos 

outrora conquistados com suor destes que vivem as mazelas de uma exploração dos recursos 

humanos. 

Para Castilho, Lemos e Gomes (2017),  

[...] as conquistas históricas da classe trabalhadora no Brasil têm sido 

derrotadas com uma velocidade inimaginável! A realidade histórica 

evidencia que as mesmas foram gestadas anteriormente e encontraram solo 

fértil no governo ilegítimo de Temer para serem implementadas diante de 

um processo de arrefecimento, pulverização e retrocesso na consciência da 

classe trabalhadora e de seus instrumentos organizativos (p. 448). 

 Historicamente, os serviços sociais tem sua gênese já no período dominado pelo 

capitalismo, através das mobilizações da classe operária15, com lutas iniciadas no século XIX, 

e foi através do nascimento destes movimentos que eles passaram a ser entendidos como 

ações estratégicas governamentais para com os cidadãos. Piana (2009), nos remete ao 

pensamento de que atualmente, vemos estes serviços à disposição de um estado liberal, que se 

caracteriza pela busca do seu próprio interesse econômico, maquiando um estado de bem-

estar coletivo onde se vê naturalizada a competitividade do mercado, enfatizando a pobreza e 

a miséria numa participação do Estado cada vez menor, dando aos serviços sociais uma 

função paliativa, com aspetos caritativos ou de esmola, onde “o Estado deve assumir o papel 

‘neutro’ de legislador e árbitro, e desenvolver somente ações complementares ao mercado” (p. 

25), ou seja, a pobreza como reflexo da questão social deve ser combatida através de medidas 

partidas da caridade privada, dando ao mercado liberdade e poderes ilimitados para “regular 

as relações econômicas e sociais” (p. 25).  

                                                           
15 O debate sobre as mobilizações da classe operária não será aprofundado por não se tratar do objeto deste item, 

sendo a intenção deste apenas apresentar sucintamente a trajetória das transformações do mundo do trabalho no 

Brasil.   
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Este processo de transformações no mundo do trabalho acarretou fortes impactos para 

todos os segmentos de trabalhadores, mesmo que de forma desigual, porém, atingindo todos 

os sujeitos assalariados que vivem da venda de sua força de trabalho, e neste campo, insere-se 

o Serviço Social16, como apresenta Raichellis ao afirmar que “os efeitos da tríade 

flexibilização/precarização/tercerização do trabalho do assistente social se fazem sentir em 

níveis e intensidade antes desconhecidas pela profissão” (2011, p. 431). 

No Brasil, o Serviço Social é reconhecido como profissão regulamentada desde 

195717, amparado pela Lei 8.662, de 07 de Junho de 1993. Para atuar nesta área, exige-se o 

curso de bacharel em Serviço Social e o registro no Conselho Regional de Serviço Social. 

Órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal são referências no que tange à maior 

oferta de trabalho para estes profissionais. No entanto, mesmo sendo o Serviço Social uma 

carreira em crescente ascensão no sentido da procura pela formação na área, seu campo de 

atuação tem sofrido de forma latente os impactos dos processos de transformação do mundo 

do trabalho.  

O auge dos programas sociais de erradicação da pobreza do Governo Federal deu à 

categoria a possibilidade de expandir sua atuação pelo interior do País, onde tais programas 

atuavam com mais força devido ao agravamento das expressões da Questão Social18 – objeto 

de trabalho profissional. Em contrapartida, com o avanço do Estado neoliberal, o golpe à 

democracia vivenciado em 2016 e com a estagnação da economia, as possibilidades de 

atuação profissional têm se limitado à contratações onde seus “vínculos trabalhistas são, 

muitas vezes, precários, e as exigências institucionais são crescentes, desafiando o 

profissional a não ser crítico, propositivo e criativo” (MORAES, 2016, p 75). 

 Estas novas relações de trabalho tendem a colocar em risco, também, o projeto ético e 

político profissional dos assistentes sociais, norteador da formação e do exercício da 

profissão, que é resultado de todo um processo de construção coletiva da categoria e que vê-se 

ameaçado pela lógica perversa do capital que tenta enquadrar a cada dia os assistentes sociais 

em seus moldes, exigindo respostas às prescrições institucionais que, muitas vezes, se 

                                                           
16 [...] o Serviço Social é uma especialização na divisão sociotécnica do trabalho, que se gesta e desenvolve no 

capitalismo, especificamente, na idade dos monopólios. (CARVALHO, 2016, p. 04) 
17 O decreto nº 994, de 15 de Maio de 1962 regulamenta a Lei nº 3.252, de 27 de agosto de 1957, que dispõe 

sobre o exercício da profissão de Assistente Social. 
18 A questão social, para a autora Iamamoto (1999) trata-se de um conjunto de expressões resultantes das 

desigualdades sociais de uma sociedade capitalista, onde o trabalho é produção social coletiva das classes que 

não dominam os meios de produção, fazendo com que o fruto de seu trabalho permaneça privado e 

monopolizado por uma pequena parcela da sociedade.  
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desvinculam do que orienta o código de ética profissional (1993), colocando em risco a 

autonomia profissional e relativizando a condição política e técnica da profissão.  

 O pano de fundo deste projeto baseia-se no ideário do reconhecimento da liberdade 

como valor ético central e possui como proposta para suas ações a construção de uma nova 

ordem social, onde seja extinta todo tipo de exploração e dominação de classes. Ou seja, o 

projeto da profissão busca a transformação da sociedade capitalista, firmando compromisso 

com a classe trabalhadora. 

Posto isto, com todas estas transformações, precarizações e reordenações do trabalho 

na contemporaneidade, além das novas configurações que se dão nos espaços de trabalho, 

encontra-se submetido, em consonância com toda classe trabalhadora e inserido na divisão 

sócio técnica do trabalho, o Assistente Social na condição de trabalhador assalariado, perfil 

condicionado pela venda de sua força de trabalho, exposto às mazelas, vulnerabilidades, 

opressões e explorações vividas por toda uma classe, conforme elucida Raichellis: 

Essa dinâmica de flexibilização/precarização atinge também o trabalho do 

assistente social, nos diferentes espaços institucionais em que se realiza, pela 

insegurança do emprego, precárias formas de contratação, intensificação do 

trabalho, aviltamento dos salários, pressão pelo aumento da produtividade e 

de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais de mais longo 

prazo, falta de perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência de 

políticas de capacitação profissional, entre outros (2011, p. 422). 

Segundo Iamamoto19 (2007, p. 421 apud Raichellis, 2011, p. 424) 

Em decorrência, o caráter social desse trabalho assume uma dupla dimensão: 

a) enquanto trabalho útil atende a necessidades sociais (que justificam a 

reprodução da própria profissão) e efetiva-se através de relações com outros 

homens, incorporando o legado material e intelectual de gerações passadas, 

ao tempo em que se beneficia das conquistas atuais das ciências sociais e 

humanas; b) mas só pode atender às necessidades sociais se seu trabalho 

puder ser igualado a qualquer outro enquanto trabalho abstrato — mero 

coágulo de tempo do trabalho social médio —, possibilitando que esse 

trabalho privado adquira um caráter social. 

 Com todas as características descritas, é possível concordar com Raichellis (2011) 

quando afirma que o assistente social está inserido na divisão social e técnica do trabalho, 

sendo ele protagonista de uma relação trabalhista realizada sob a égide do trabalho coletivo, 

no entanto, dotado de individualidade por se tratar de um sujeito vivo, “responsável pelo seu 

trabalho e dependente dele para garantia de sua sobrevivência” (MORAES, 2016, p. 79).  

                                                           
19 IAMAMOTO, Marilda. Serviço Social em tempo de capital fetiche. São Paulo: Cortez, 2007. 
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Tal afirmação origina o debate acerca da relação de compra e de venda da mão de obra 

deste profissional e reforça a problematização de sua relação com o empregador, posto que 

“sendo um trabalhador assalariado, vende sua força de trabalho especializada aos 

empregadores, em troca de um equivalente expresso em forma monetária” (IAMAMOTO20, 

2008, p. 421, apud CARVALHO, 2016, p. 7). 

Neste sentido, fica perceptível a inserção do assistente social neste mercado de 

trabalho enquanto sujeito que apesar de “dotado de qualidade específica que atende a 

necessidades sociais a partir de suportes intelectuais e materiais” (RAICHELLIS, 2011, p. 

424), ou seja, detentor do conhecimento técnico, teórico e político que, muitas vezes auxilia 

os demais trabalhadores no que tange à garantia de seus direitos, é também ele usuário das 

políticas públicas trabalhistas e sociais por se tratar de um trabalhador assalariado. 

Baseado na obra “Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, 

trabalho e questão social”, de Iamamoto (2008), pode-se compreender que há uma defesa do 

assistente social enquanto profissional intelectual que vincula seu trabalho à dimensão do 

projeto de luta de classes, na defesa intransigente da garantia dos direitos sociais, dos quais 

podem ser também eles usuários, por se tratar de uma categoria que, embora especializada, 

insere-se na divisão do trabalho por sua dimensão assalariada.   

Assim, Iamamoto (2008) nos revela que a condição de assalariado do assistente social 

se regula por um contrato de trabalho profissional que é regado por alienações e contradições 

que afetam sua atuação coletiva. 

 Com todos estes fatores, o Assistente Social, em dados momentos, pode se colocar 

como um reprodutor do braço do Estado, realizando atendimentos rasos, que visam a 

resolução imediatista das demandas, refém de uma atuação que não consegue se firmar no 

estabelecido pelo Código de Ética Profissional (1993), criando no profissional o sentimento 

de fracasso, incompetência e até incapacidade, ampliando, assim, os riscos para a saúde em 

decorrência do meio no qual está inserido e dos novos processos de produção e gestão do 

trabalho, que trazem à tona a necessidade de se debater com maior ênfase a respeito do 

adoecimento deste trabalhador, causado majoritariamente pelos impactos destas relações de 

trabalho, visto que 

Em um contexto societário de transformações no trabalho de tal monta, 

marcado pela retração e, mesmo, pela erosão do trabalho contratado e 

                                                           
20 IAMAMOTO, Marilda. Serviço Social em tempo de capital fetiche. São Paulo: Cortez, 2008. 
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regulamentado, bem como dos direitos sociais e trabalhistas, ampliam-se 

também as relações entre trabalho e adoecimento, repercutindo na saúde 

física e mental dos trabalhadores, nas formas de objetivação e subjetivação 

do trabalho (RAICHELLIS, 2011, p. 421). 

 Sendo assim, podemos concluir que o impacto das transformações no mundo do 

trabalho, assim como apontam Santos e Manfroi (2015), bem como todas as características 

originárias destas transformações atingem diretamente a subjetividade dos trabalhadores, 

inclusive dos assistentes sociais, chegando a afetar sua saúde, devido a intensidade e 

profundidade com que o novo capitalismo mobiliza a alma humana, tendo em vista sua 

condição de sujeito incluído na divisão sociotécnica do trabalho e dependente da venda de sua 

mão de obra para sua sobrevivência. 
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CAPÍTULO II – A RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA E OS ASSISTENTES SOCIAIS  

 

2.1 Elementos para pensar a Questão Social em Campos dos Goytacazes e as 

possibilidades de atuação do Serviço Social no combate de suas expressões 

A região Norte Fluminense se caracteriza por consideráveis metamorfoses em seu 

processo histórico e econômico de formação. Durante este processo, sua posição ante os 

índices de desenvolvimento humano e econômico do estado do Rio de Janeiro foi considerada 

ruim, sendo até mesmo denominada de região desvantajosa ou “região problema”, conforme 

apresenta CRUZ (1997), devido ao reconhecimento nacional da 

 

[...] pobreza e miséria de sua população, pela estagnação relativa de sua 

economia e pelos problemas correlatos, como um mercado de trabalho pouco 

dinâmico, baixo índice de industrialização, padrões produtivos ‘não 

atualizados’, infra-estrutura e economias externas precárias e outros, que 

fazem parte da classificação corrente que qualifica de ‘atrasadas’ as regiões 

com perfis semelhantes (p. 01). 

 

Composta por nove municípios21, apesar de ser “herdeira de 400 anos de 

monocultura canavieira” (CRUZ, 2007), a partir da década de 1970 vivenciou um período em 

que a principal atividade econômica se deu pela exploração petrolífera, uma vez que sedia a 

Bacia de Campos22, maior e mais importante do segmento no Brasil, e ficou responsável por 

mais de 80% da produção brasileira, além das atividades do setor de produção desenvolvidas 

pelo Porto do Açu, localizado na divisa entre os municípios de São João da Barra e Campos 

dos Goytacazes e que opera desde 2014.  

Recebendo royalties pela extração do petróleo, a região chegou a alcançar posições 

elevadas nos níveis de orçamento per capita do país, porém, inerente a isto, Cruz (2005) 

aponta que o Norte Fluminense “[...] figura entre as regiões de menor desenvolvimento, 

considerando-se os aspectos das desigualdades de renda, da qualidade de vida, dos níveis e 

condições de pobreza e de emprego e do dinamismo da sua economia” (p. 56), em que 

concorda Moraes (2017) ao afirmar que investimentos nas áreas do plantio de eucalipto, 

produção de etanol e atividades industriais, implantados em meados de 2007, geraram 

                                                           
21 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, 

Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé e Quissamã.  
22 Bacia de Campos: A Bacia de Campos é a maior e principal bacia petrolífera brasileira. Localizada na região 

que se estende por todo o litoral do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, é responsável por 80% da 

produção de petróleo no Brasil. Essa bacia contribui com cerca de R$54 milhões de reais por ano para o Produto 

Interno Bruto (PIB) do país. (FONTE: PENA, Rodolfo F. Alves. Produção de Petróleo no Brasil. Disponível 

em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/producao-petroleo-no-brasil.htm>. Acesso em: 15 out. 

2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardoso_Moreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Fid%C3%A9lis
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Itabapoana
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carapebus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_de_Macabu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quissam%C3%A3
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alterações no processo da economia desta região, provocando “impactos cuja amplitude são 

incontroláveis e imprevisíveis” (p. 6).  

Apesar deste contexto, a região Norte Fluminense se diferencia das demais regiões do 

estado do Rio de Janeiro por possuir um modo de vida particular, definido por diversas 

características que lhe dão singularidade. Pode-se perceber fortes marcas culturais através das 

tradições religiosas, do linguajar de seu povo, da culinária, na prática produtiva e até mesmo 

da prática política, que contribuem para a construção da identidade desta região.   

Por ligar a Zona da Mata Mineira e o Sul do Espírito Santo à capital do Rio de 

Janeiro, esta região é dotada de uma localização geográfica que lhe concede ainda mais 

diferenciação ante as demais regiões. 

No mapa a seguir, é possível visualizar a região norte fluminense e seu lugar 

geográfico no estado do Rio de Janeiro: 

 

 

Fonte: CEPERJ. Disponível em < 

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/Reg%20Gov_2013.pdf> . Acesso em 30 de Nov. 2018. 

Adaptado. 
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Drásticas transformações fizeram parte da história da região Norte Fluminense, sejam 

elas no campo econômico, ambiental, político e social. Em um documento que traz análises 

territoriais das regiões Norte e Noroeste, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(2016) exemplifica estas transformações:  

 

[...] antigas áreas rurais foram rapidamente transmutadas em zonas urbanas; 

ambientes naturais tiveram suas funções ecossistêmicas alteradas; alguns 

núcleos populacionais chegaram ao estágio de aglomerados urbanos e, como 

não poderia ser diferente, o desenvolvimento dessas regiões seguiram 

caminhos e tempos distintos, o que gerou territórios heterogêneos, produção 

de desigualdade e concentração de uma mancha urbana costeira que impôs 

novos desafios ao Estado e às populações que ali vivem e se reproduzem (p. 

8). 

Cabe mencionar a aproximação histórica e social desta região para com a região do 

Noroeste Fluminense. Criada em 1987 após sua desincorporação da região Norte, a Região 

Noroeste é formada atualmente por treze municípios23 ligados a dois pólos micro-regionais: 

Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. O início de seu ofício econômico se deu pela exploração 

cafeeira e pela produção da pecuária. Desde os anos de 1960 esta região passou a sofrer fortes 

impactos em sua economia. Cruz24 (2003, apud CRUZ, 2007, p. 44), diz que “a estagnação 

econômica, os níveis de pobreza e a falta de perspectiva de emprego dominam o cenário 

socioeconômico regional”. O pesquisador ainda afirma que esta crise na empregabilidade da 

região fez com que somente as suas duas cidades polos possuíssem condições de manter uma 

dinâmica econômica relativamente favorável, através de novas culturas, como a extração de 

pedras ornamentais, em Santo Antônio de Pádua ou do investimento no ramo de vestuário, em 

Itaperuna, o que pode favorecer ainda uma certa dependência da região Norte na busca por 

emprego ou melhores condições de vida, por exemplo.  

No cenário destas mesorregiões, a cidade de Macaé divide o título de polo micro-

regional da região Norte Fluminense com Campos dos Goytacazes, que se destaca por possuir 

uma área de unidade territorial25com 4.032,435 km², segundo levantamento mais recente do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017). 

A cidade de Campos dos Goytacazes possui três ciclos marcantes no que diz respeito 

a suas ocupações econômicas: inicialmente pela atividade da produção de açúcar, no século 

                                                           
23 Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai,, Aperibé, 

Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá. 
24 CRUZ, josé Luis Vianna. Projetos nacionais, elites locais e regionalismo: desenvolvimento e dinâmica 

territorial no Norte Fluminense entre 1970 e 2000. Tese (Doutorado) – IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro, 2003. 
25 Área da unidade territorial: Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama>. Acesso em 25 de Outubro de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Itabapoana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Italva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaperuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laje_do_Muria%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natividade_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porci%C3%BAncula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varre-Sai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aperib%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cambuci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaocara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_P%C3%A1dua_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ub%C3%A1
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XIX, passando posteriormente para o período do século XX em que se consolidou como 

referência no mercado sucroalcooleiro da região, e o mais recente que trata-se dos 

investimentos na indústria petrolífera, sendo considerada um importante centro econômico 

para a região Norte do estado do Rio de Janeiro devido a seus elevados números de produção 

(SILVA e CARVALHO, 2004). 

Próximo ao fim do século XX, até um período mais recente,  

[...] registram-se algumas ações pontuais de estímulos produtivos na 

indústria de cerâmica, em olarias da região que em alguns momentos da 

história recente do município foram consideradas atividades produtivas e 

tecnológicas potenciais na região. Entretanto, essas atividades não foram 

capazes de absorver a mão-de-obra [...] (CUNHA, 2009 p. 59). 

 

Embora a história de Campos dos Goytacazes tenha início desde antes de 1536, 

quando ainda era habitada pelos Índios Goitacá, desde 1539, ano em que se registra o início 

de sua colonização, Campos desenvolveu-se buscando um processo de modernização e 

urbanização, especialmente a partir dos séculos XIX e XX, como apresenta Ribeiro (2012). 

Mesmo destacando-se no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, cabe citar 

o que aponta Cunha (2009) ao fazer menção ao fato de que, em Campos os investimentos no 

setor da produção açucareira e no cultivo de lavouras de cana de açúcar ocorriam no mesmo 

período em que a mão de obra escrava possuía grande valor no mercado, e mesmo estando 

avançado o movimento abolicionista no Brasil, Campos foi “a última cidade brasileira a aderir 

a abolição da escravidão” (p. 49), o que gerou impactos até hoje sentidos pela população 

negra do município, além de alterações nas relações sociais da cidade. 

O resultado de tantas alterações no cenário econômico de Campos não poderia ser outro 

a não ser consequências diretas às classes mais pobres, que se viram frente ao aumento das 

desigualdades sociais, frutos de diversos fatores que, somados potencializam os reflexos da 

questão social, posto que apesar de Campos ser uma das cidades polo da região Norte, devido 

a sua influência na economia do estado, causada pelo recebimento dos royalties de petróleo, a 

cidade “apresenta uma herança histórica de concentração de renda e desigualdades sociais” 

(CUNHA, 2009, p. 51). 

A questão social em Campos dos Goytacazes possui raízes históricas que fizeram com 

que suas expressões se diversificassem nas mais diversas áreas, dando ao município a difícil 

tarefa de amenizar os impactos causados por elas à população. Alguns elementos ganham 

destaque ao se pensar a questão social e seus desdobramentos neste município.  

Dentre as expressões da questão social em Campos dos Goytacazes, há que se destacar a 

latente questão do desemprego. Dos 503.424 habitantes, somente 100.459 possuem algum 
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vínculo formal de emprego, como se pode observar no levantamento do IBGE realizado em 

2016, sobre trabalho e rendimento: 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 20.6%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 15 de 

92 e 35 de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, 

ficava na posição 502 de 5570 e 1207 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 37.7% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 16 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 3058 

de 5570 dentre as cidades do Brasil26. 

 

Em 2009 Cunha já alertava para a singularidade que se apresenta na forma de 

organização do trabalho em Campos dos Goytacazes uma vez que a cidade possui um 

significativo número de trabalhadores e trabalhadoras que exerciam suas funções laborativas 

na agroindústria do açúcar e que possuíam 

 

[...] pouca ou nenhuma qualificação, que trabalhavam no corte da cana e 

dificilmente conseguem acessar as vagas de trabalho dos novos setores e 

atividades que compõem os postos de trabalho criados a partir da produção 

petrolífera na região (p. 50). 

 

 A população que antes oferecia mão de obra para as usinas de açúcar, ou olarias, em 

período mais recente, e que se viu fazendo parte do exército de reserva após o declínio dessas 

áreas de produção não acompanhou o processo de desenvolvimento do mundo do trabalho, 

não alcançando, assim, empregos formais por não possuírem nenhum tipo de especialização 

exigida pelo mercado de trabalho atual. Com isto, o aumento da pobreza torna-se resultado 

deste processo de desemprego, favorecendo o trabalho informal e desprotegido. “A 

população, em grande parte ex-trabalhadores rurais das usinas, migrou do campo para a 

cidade, trabalhando na cana em períodos de safra e vivendo de ‘biscates’ na maior parte do 

ano” (CUNHA, 2009, p. 51). 

 Essa ruptura do tecido social, que gera a desigualdade em Campos, é o fator que 

aciona o estopim da violência urbana no Município. A pobreza causada pela ausência de 

oportunidades de emprego não é o motivacional para os elevados números de violência que 

colocaram Campos no ranking mundial das cidades mais violentas do planeta, como aponta 

Camila Silva (2017): 

 

                                                           
26 Trabalho e rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em < 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama >. Acesso em 26 de Outubro de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama
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Campos é a 19ª cidade mais violenta do mundo em ranking divulgado pela 

ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. A 

cidade subiu 20 posições no ranking em relação a lista divulgada em 2016. A 

piora significativa de colocação reflete os números alarmantes da violência 

no município27. 

 

As variáveis apontadas como aquelas que acarretam a violência em Campos é a 

precária estrutura urbana, a falta de saneamento básico nas comunidades afastadas do centro, 

a desestruturação da sociedade e a frustração da população em relação àquilo que almejam 

para suas vidas e que por ocasião da desigualdade social a qual estão submetidas, não veem 

acontecendo.  

Um dos fatores que pode explicar essa inércia frente a um processo de grave 

e persistente violência é que a maioria dessa violência continua restrita aos 

bolsões de pobreza que existem nas regiões periféricas da cidade28 

(PEDLOWSKI, 2018, s/p). 

 

O resultado desta violência reflete no número de mortes por assassinato na cidade. 

Segundo notícia publicada no site do Jornal Folha 1: 

 

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostram 

que, de janeiro a junho deste ano, a 146ª Delegacia de Polícia (Guarus) 

registrou 94 homicídios dolosos, o que configura que a repartição é uma das 

que mais têm casos investigados de crimes contra a vida no estado. No 

mesmo período de 2017, o número era de 57, ou seja, um crescimento de 

65% (AZEVEDO , 2018, s/p).29  

 

Mestriner30 (2005, p. 31 apud Cunha, 2009, p. 57) revela que o aumento das 

desigualdades sociais, juntamente com o crescimento do número de desempregados “estão 

criando segmentos sociais que perdem, além de acesso aos bens materiais e simbólicos, 

também a possibilidade de encontrar um lugar no mundo do trabalho, no espaço público e nas 

instituições a ele relacionadas”, o que promove o aumento das privações no acesso a bens e 

serviços e diminui suas possibilidades de inserção no meio social.  

Um público que melhor define a fala da autora acima é o da população em situação de 

rua, bastante evidente no cenário urbano de Campos. 

                                                           
27 SILVA, Camila. Campos é a 19ª cidade mais violenta do mundo em ranking internacional. 2017. 

Disponível em: <http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/04/blogs/pretonobranco/1217560-campos-e-a-19-

cidade-mais-violenta-do-mundo-em-ranking-internacional.html>. Acesso em: 03 nov. 2018. 
28 PEDLOWSKI, Marcos. Campos dos Goytacazes entre as cidades mais violentas do mundo. 2018. 

Disponível em: <https://blogdopedlowski.com/2018/06/03/campos-dos-goytacazes-entre-as-cidades-mais-

violentas-do-mundo/>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
29 AZEVEDO, Victor. Taxa de homicídio cresce em Guarus. 2018. Disponível em: 

<http://www.folha1.com.br/_conteudo/2018/07/geral/1236667-taxa-de-homicidios-cresce-em-guarus.html>. 

Acesso em: 04 nov. 2018. 
30 MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a Filantropia e a Assistência Social. 2.ed. São Paulo, Cortez, 2005. 
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O processo de marginalização desse grupo social se conecta com o modo de 

produção vigente e com as características dos países periféricos, em que há 

um processo de urbanização acelerado e um nível de desigualdade elevado. 

Ainda que existam fatores de ordem individual que levam à condição de 

situação de rua, há processos gerais como projetos de desenvolvimento 

econômico adotados, que no caso brasileiro, mostram claramente uma opção 

pelo planejamento e desenvolvimento urbano-regional que privilegia as 

empresas e as elites. Assim, o processo de geração da marginalização dessa 

população é sentido nas cidades, sejam elas metrópoles, cidades médias ou 

pequenas (SILVA e SILVA, 2017, p. 3) 

 

Em Campos dos Goytacazes, o número de pessoas vivendo nestas condições é 

crescente, tendo tido um aumento de 30% em 2016, totalizando cerca de 122 cidadãos 

vivendo nas ruas31. A ausência de políticas públicas eficazes e de um equilíbrio social são as 

principais causas para o aumento desta realidade.  

Sendo assim, pode-se considerar a população em situação de rua enquanto 

parte dos grupos sociais excluídos que atuam fazendo e refazendo o espaço 

urbano. É no espaço da cidade que esses indivíduos, enquanto grupo social, 

vivem e se reproduzem, de modo que o território desempenha importante 

papel na reprodução de suas condições de sobrevivência (SILVA e SILVA, 

2017, p. 3) 

 

Neste enredo, tem-se a Política de Assistência Social como principal mecanismo a 

qual recorrem as vítimas destas desigualdades sociais, e nos espaços de seus serviços, estão 

inseridos no interior da equipe multiprofissional, assistentes sociais, que atuam no combate a 

estas desigualdades e na busca pela efetivação dos direitos sociais da população, através, 

principalmente, das políticas públicas. 

 

O assistente social atua nas mais diversas políticas sociais, contratado pelo 

Estado para planejar, executar, monitorar e avaliar as ações. Ou seja, o 

Serviço Social é uma profissão requisitada pelo Estado e suas instâncias para 

atender as necessidades sociais - via políticas sociais - decorrentes das 

expressões da ‘questão social’ (TORRES, et al, 2015, p.5). 

 

Posto isto, é necessário que haja uma análise profunda dos mecanismos institucionais, 

considerando-se o contexto político, econômico, cultural, as relações humanas e as relações 

de poder da região Norte Fluminense e, especificamente em Campos, para que a atuação do 

assistente social não se torne engessada e burocrática e possa, assim, proporcionar aos 

usuários uma qualidade dos serviços prestados, tendo em vista que 

 

                                                           
31 Segundo o Portal de notícias G1. Disponível em: < http://g1.globo.com/rj/norte-

fluminense/noticia/2016/08/populacao-de-rua-tem-aumento-de-cerca-de-30-em-campos-no-rj.html >. Acesso 

em: 04 nov. 2018.   

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/08/populacao-de-rua-tem-aumento-de-cerca-de-30-em-campos-no-rj.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/08/populacao-de-rua-tem-aumento-de-cerca-de-30-em-campos-no-rj.html
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Desde os primórdios da profissão, o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais é direcionado majoritariamente à população que vive em condição de 

pobreza. Excluída do processo produtivo, da produção de bens e serviços, 

essa população procura no assistente social o profissional que poderá 

ampará-la, orientá-la para que possa superar suas necessidades sociais 

(TORRES, et al, 2015, p.6).   

Sabe-se que em qualquer região existem limites ao trabalho dos assistentes sociais, 

quer seja pelo viés econômico, pela hierarquia instituída no interior das instituições e também 

através dos “contratantes institucionais” que acabam por impor regras para o exercício da 

profissão. No entanto, ao entender a dimensão institucional, a gestão de recursos e o 

cumprimento de aspectos legais que a instituição deve atender, o assistente social pode se 

articular politicamente dentro da estrutura institucional, trabalhando em busca de soluções, 

elementos novos e no sentido de alterar a correlação de forças existente.  

Torna-se assim, indispensável ao Serviço Social conhecer o perfil dos usuários 

específicos de cada região em que está inserido. Estes usuários, envolvidos diretamente na 

ação profissional, tornam-se os atores da relação para com o objeto da instituição. O 

conhecimento do Serviço Social sobre esta população facilita o atendimento de qualidade, 

uma vez que o Assistente Social, munido do saber que envolve o perfil do usuário, somado ao 

conhecimento da prática da instituição em que está inserido, possibilita a efetivação da ação 

profissional com maior crítica se também fundamentada teórica, ética e politicamente. 

Embora isto, para que esta atuação se dê de maneira realmente efetiva, é preciso que as 

condições de trabalho oferecidas aos assistentes sociais sejam adequadas, pois  

 

Para a efetivação de sua ação, os profissionais acionam um instrumental 

técnico-operativo que constitui um conjunto de instrumentos e técnicas 

diferente daquele utilizado na esfera da produção material, cuja base é a 

transformação de objetos materiais. Aqui vale destacar que não se trata de 

desconsiderar que o processo de produção e reprodução social se constitui 

não somente como um processo de produção material, visto que envolve a 

reprodução das forças produtivas e das relações de produção, sendo, 

portanto, reprodução material e reprodução das formas de relação entre os 

homens (TRINDADE, 2001, p. 2). 

 

     Sabe-se que a responsabilidade para a resolução de tais demandas sociais é do Estado, 

mas, cada vez mais vê-se esta responsabilidade ser passada para conjuntos sociais ou 

Organizações Não Governamentais, que realizam medidas paliativas, assumindo uma 

responsabilidade social que ultrapassa o viés da solidariedade.  

Sabe-se também que as relações trabalhistas e a intervenção estatal sempre foram 

baseadas em uma morosidade por parte do Estado. Neste sentido, a luta da classe trabalhadora 
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até a conquista de seus direitos e o alcance de melhorias nas suas condições de trabalho era a 

principal pauta das problemáticas sociais, juntamente com “o fim da degradação das 

condições de vida e trabalho e da exploração da mão-de-obra feminina e infantil, bem como a 

redução das longas jornadas de trabalho [...]” (BOSCHETTI, 2006, p. 14). 

Apesar de toda a luta da classe trabalhadora, a conquista dos direitos não se torna 

suficiente. É preciso lutar para que eles permaneçam sendo garantidos e efetivados, e nesta 

luta, a classe trabalhadora ganha um elemento, que faz parte de sua categoria, mas alcança a 

possibilidade de lutar para a manutenção e garantia destes direitos através de sua formação 

intelectual, metodológica e atuação interventiva e analítica. Estes profissionais são os 

assistentes sociais32. Mas, afinal, esta parcela da classe trabalhadora tem conseguido efetivar 

um trabalho profissional através das políticas públicas oferecidas pelo Estado, ou o que ocorre 

é um aparente enfrentamento dos reflexos da questão social?  

Percebe-se que o trabalho dos assistentes sociais tem passado por diversos 

enfrentamentos no que diz respeito à hierarquia institucional, que atrapalha a efetivação de 

uma prática que tenta seguir o que rege o projeto ético-político da profissão. Neste sentido, é 

necessário que o assistente social tenha uma  

[...] atitude investigativa capaz de instigar a descoberta dos determinantes 

constitutivos dos fenômenos sociais, ultrapassando a aparência destes e 

assim, estabelecendo o ato de conhecer como um dos pilares para a 

construção de um exercício profissional crítico e coerente com a direção 

social estabelecida para esta profissão (TORRES, et al, 2015, p. 8). 

A cobrança por parte do empregador, ou até mesmo do Estado, por um trabalho que se 

desenvolva através da apresentação de resultados imediatos, que muitas vezes não favorece 

uma atuação na forma como recomenda o Código de Ética Profissional (1993) e desconsidera 

os aspectos do projeto ético-político da profissão, somado à precarização do espaço de 

trabalho e das condições para realização do mesmo, são elementos que contribuem para que o  

Assistente Social não consiga construir respostas efetivas às expressões da questão social. 

Neste ensejo, Paz (2015) remonta a elementos que condicionam o trabalho dos 

Assistentes Sociais, sejam eles nas dimensões subjetivas ou objetivas, e que se apresentam 

como limites para o exercício profissional e vão “desde a intencionalidade que direciona suas 

ações, até condições objetivas de trabalho as quais estão sujeitos (p. 3)”. 

É preciso, portanto, compreender que os desafios enfrentados pelo assistente social são 

                                                           
32 Destacamos aqui o Assistente Social por ser a profissão de formação deste autor, mas existem outras áreas que 

também possuem em seu bojo de atuação a defesa aos direitos humanos e sociais, como: as ciências sociais, o 

direito, a psicologia, entre outras.  
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frutos dos rumos que tomou o movimento de institucionalização de sua atuação profissional, o 

que nos possibilita enxergar que a categoria profissional necessita de uma atuação 

comprometida em rebater e contrariar as imposições estatais, de forma a capacitar um novo 

direcionamento dos profissionais, com perfil mais encorajado, ancorado e alinhado ao Código 

de Ética Profissional (1993) e na Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/93), buscando, 

assim, combater as mazelas profissionais a que estão expostos.  

Sabe-se que a profissão ganhou espaço e reconhecimento em Campos e na região 

Norte Fluminense a partir da criação da Escola de Serviço Social de Campos, datada de 1962, 

em que a motivação de sua criação se deu 

 

[...] em decorrência da pressão de setores da sociedade local que visavam a 

capacitação de profissionais para atuarem nas Escolas Públicas de 1º grau 

junto às questões sociais que acometiam os alunos. Tal reivindicação 

coincidiu com o Plano de Expansão dos cursos de Serviço Social, 

favorecendo a implantação da Escola (SILVA, 2011, p. 86). 

 

Apesar do perfil de combate à questão social existir desde os primórdios da chegada 

do curso na região, uma curiosidade destacada por Silva (2011) revela um viés que ainda 

remetia às “Damas de Caridade”, nos primórdios da profissão quando afirma que as alunas 

das primeiras turmas da Escola de Serviço Social de Campos tratavam-se de mulheres em 

elevadas condições econômicas e bem sucedidas socialmente. 

Há uma lacuna em torno do processo de surgimento do Serviço Social em Campos e 

da região Norte Fluminense e dos primeiros momentos da profissão nesta região. Portanto, ao 

observar necessidade destas informações históricas a respeito da profissão na cidade de 

Campos de modo a dar base para este estudo, buscamos contato com a Assistente Social 

Conceição de Maria Costa Muniz, uma das responsáveis pela implantação da Escola de 

Serviço Social de Campos.  

Segundo informações da entrevistada, o trabalho na área do Serviço Social em 

Campos iniciou-se com a Assistente Social Heloisa Monteiro Paixão, que atuava no Serviço 

Social da Indústria (SESI):  

Antes da chegada da Escola de Serviço Social de Campos, somente existia 

na cidade a Assistente Social Heloisa Monteiro Paixão, que trabalhava no 

SESI, mas também era professora primária e começou a implantar o serviço 

social nas escolas de Campos, isso lá em 1956...1959, com ajuda de 

auxiliares sociais, que eram pessoas treinadas pelo SESI e foram 

contratadas pra trabalhar com o serviço social sob a coordenação da 

Heloisa (DEPOIMENTO DE MUNIZ, 2.2018).  

 

Ainda segundo a entrevistada, ao fim da primeira turma da escola de Serviço Social de 
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Campos, na década de 1960, já haviam concursos públicos para atuação na área da 

previdência, através dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, e posteriormente do Instituto 

Nacional de Previdência Social (1966). Além disso, Muniz (2.2018) ressalta não se recordar 

de políticas de assistência implantadas no município àquela época, e que foi ela a primeira 

profissional a atuar em um centro de saúde. 

Fato é que, ao nos aproximarmos da história do serviço social de Campos, percebemos 

que esta somente passou a dar seus primeiros passos concretos na construção de sua 

identidade local e de seu mercado de trabalho a partir da fundação da Escola de Serviço 

Social de Campos, vinculada à Universidade Federal Fluminense. 

Com isto, o desafio de analisar as condições de trabalho dos assistentes sociais e seus 

rebatimentos no seu processo saúde-doença torna-se importante também em Campos dos 

Goytacazes e na região Norte Fluminense, tendo em vista que sedia uma Seccional do 

Conselho Regional de Serviço Social33 (RJ), 7.ª Região, instalada efetivamente em Maio de 

197434, e corresponde ao maior número de profissionais aptos a votarem, segundo informação 

verbal do CRESS, com cerca de 850 assistentes sociais atuando. Além disso, corresponde 

também a maior diversidade de áreas de atuação, mas possui um histórico ainda atravessado 

por contradições, o que torna necessária uma pesquisa que reconstrua sua história, uma vez 

que os dados abordados aqui são de cunho introdutório à esta discussão. 

  

2.2 Assistentes Sociais adoecidos? Um estudo com profissionais no Município de 

Campos, RJ 

Este item pretende abordar, através do debate com autores e de uma pesquisa qualitativa 

realizada com cinco assistentes sociais das áreas da Assistência Estudantil, Assistência Social, 

Educação, Sociojuridica e Saúde na Cidade de Campos/RJ, escolhidos aleatoriamente, os 

impactos do trabalho – suas condições e relações – no processo de adoecimento desta 

categoria profissional.  

                                                           
33  [...] entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com jurisdição no Estado do Rio de Janeiro 

– é dotado de autonomia administrativa e financeira e tem como objetivo básico disciplinar, orientar, fiscalizar e 

defender o exercício da profissão de assistente social em seu âmbito de jurisdição (SILVA, 2011, p. 99). A 

seccional de Campos abrange os municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos 

Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, 

Laje do Muriaé, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, 

São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai (Fonte: Site do 

Conselho Regional de Serviço Social – 7.ª Região. Disponível em <http://www.cressrj.org.br/site/seccional-

campos-dos-goytacazes/> . Acesso em 20 de Nov. de 2018). 
34 Nota-se que a seccional de Campos somente foi implantada doze anos após a criação da Escola de Serviço 

Social, o que demonstra a importância desta para a efetivação da profissão na região. 
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O atual momento em que se encontra o Brasil, vivendo uma evidente reestruturação do 

capital, que favorece alterações nas políticas e demandas direcionadas aos assistentes sociais, 

interfere também nas suas condições de trabalho, afetando, assim, a saúde destes 

profissionais. 

Neste contexto, tratar de um tema que envolve as condições de trabalho dos assistentes 

sociais enquanto trabalhadores assalariados, na busca de tornar evidente os impactos em sua 

saúde, torna-se um debate complexo e necessário ao nos deparar com os entraves que 

cerceiam tal discussão. Entraves estes que se esbarram na própria atuação profissional, muitas 

vezes afetada pelo reflexo de um trabalho precarizado constituinte dos próprios espaços de 

trabalho. Isto acontece devido a atuação do profissional estar diretamente ligada à sua 

condição de assalariado, que deve submeter-se às imposições do empregador, em sua maioria 

o próprio Estado, numa relação de subordinação e tentativas de fragilização de sua relativa 

autonomia profissional.  

Assim, segundo informações do site oficial do Conselho Federal de Serviço Social 

(S/D),  

O Brasil tem hoje aproximadamente 180 mil profissionais com registro nos 

26 Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) e uma Seccional de 

Base Estadual. É o segundo país no mundo em quantitativo de assistentes 

sociais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos35. 

 

Mesmo com o expressivo número de profissionais na categoria, a questão do 

adoecimento, especificamente destes trabalhadores, como resultado dos processos de trabalho, 

possui baixa produção bibliográfica. Nesta perspectiva, Raichellis (2011) defende que nas 

pesquisas e análises sobre saúde e trabalho, o Assistente Social não está inserido como 

“sujeito vivo do trabalho social, sendo quase inexistentes estudos e pesquisas que tomam 

como objeto os próprios profissionais que sofrem e adoecem a partir do cotidiano de seu 

trabalho e da violação de seus direitos” (p. 426). 

Para se efetivar o papel do assistente social enquanto profissional que se insere na 

divisão sócio-técnica do trabalho, torna-se necessário que este esteja inserido no mercado de 

trabalho e contribua para os processos de produção e reprodução das relações sociais. Neste 

movimento, o Serviço Social depara-se com a contradição em ter que atender aos interesses 

do capital, por meio da criação de condições favoráveis para a reprodução da força de 

                                                           
35 CFESS. Perguntas Frequentes. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/perguntas-

frequentes>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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trabalho, e ao mesmo tempo aos interesses do mundo do trabalho, oferecendo respostas à 

classe trabalhadora (IAMAMOTO36, 2011, apud PAZ, 2015, p. 2). 

Neste sentido, Paz (2015) analisa que a realidade social capitalista favorece ao 

surgimento de novas demandas para a atuação do assistente social, que “passa a atuar nas 

novas expressões da questão social” (p. 5), mas também passa a possuir em sua rotina 

profissional novas formas de trabalho, através, sobretudo, de “contratos temporários, 

contratos por projetos, terceirização, baixos salários, além da falta de condições físicas e 

materiais adequadas para consecução do seu trabalho” (p. 5). Todas estas precárias formas de 

inserção no mercado de trabalho, somada a ausência de estabilidade nos vínculos e a falta de 

condições materiais para a realização do trabalho “repercutem na própria consciência do 

trabalhador, provocando competição entre eles, fragilizando assim a organização coletiva da 

categoria profissional” (p. 5). 

Ainda analisando o viés da precarização do trabalho profissional, nota-se que esta 

não se limita aos mecanismos de contratação e vínculos empregatícios dos profissionais, mas 

vai para além, alcançando outros fatores que contribuem para seu aumento, como  

[...] baixos salários, falta de condições materiais e instalações físicas 

adequadas para a prestação de serviços aos usuários, alta rotatividade dos 

profissionais, recursos humanos insuficientes e pouco qualificados, ausência 

da realização de capacitação continuada, insegurança no ambiente de 

atuação, exigência de produtividade, além do processo de informatização do 

trabalho [...] (PAZ, 2015, p. 8). 

  

Este último, apesar de facilitar o desenvolvimento da ação profissional no que diz 

respeito à dissolver as tarefas mais difíceis, como digitação de relatórios e preenchimento de 

formulários mais longos, torna as ações cada vez mais burocráticas e mecânicas, 

desfavorecendo, muitas vezes, a qualidade de um trabalho mais humanizado. Neste contexto, 

“a desvalorização política e financeira das instituições estatais têm dificultado o 

encaminhamento do trabalho profissional alinhado com a expansão das garantias relativas aos 

direitos sociais” (TRINDADE, 2011, p. 21). 

Com esta análise, é possível concordar com que afirma Santos e Manfroi (2015): a 

“precarização tem repercutido diretamente nas condições éticas e técnicas de seu exercício 

profissional” (p. 278) e por conseguinte, tem causado implicações sobre o processo saúde-

doença, em termos de desgaste e adoecimento. 

                                                           
36 IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 

questão social. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
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 Diante disto, Santos (2013) constrói o seguinte questionamento: não seria uma das 

principais questões que interfere no desgaste e no adoecimento de assistentes sociais o 

conflito que existe entre o que lhe requisitado e o que efetivamente é possível ser realizado 

por ele? 

A ampliação dos riscos para a saúde em decorrência do meio no qual estão inseridos 

os assistentes sociais e dos novos processos de produção e gestão do trabalho traz à tona a 

necessidade de se debater com maior ênfase a respeito do adoecimento deste trabalhador, 

causado majoritariamente pelos impactos destas relações de trabalho.  

Santos (2013) também evidencia que com isto, é necessário analisar que o Assistente 

Social possui como base de sua atuação a intervenção junto a outros sujeitos, o que 

desconsidera as condições de seu trabalho e de sua saúde, e até mesmo de sua subjetividade, 

promovendo uma lacuna que “tende a acentuar a fragilidade desse profissional em seu campo 

de atuação” (p. 155), uma vez que o debate sobre este assunto não possui a ênfase necessária 

para uma correspondência adequada a estes trabalhadores.  

Compreendendo que o trabalho está para o homem como meio essencial de sua 

sobrevivência, a construção de sua personalidade e a manutenção de sua vida cotidiana e 

pessoal, esta lógica não se distancia do assistente social, uma vez que este também encontra-

se inserido na lógica do capital, o que remete ao debate acerca da captura da subjetividade 

deste trabalhador, que se vê submerso em uma vivência que se traduz em três realidades 

principais e que afetam a sua condição de assalariado: a exploração, a precarização e a 

opressão no ambiente de trabalho. 

A exploração aqui citada, é motivada pelo fundamento do lucro do capital, e não mais 

é como a que ocorria nos séculos XIX ou XX, pois 

Na medida em que o comprometimento do trabalhador é estimulado pela 

pressão coletivamente exercida pela equipe de trabalho, temos, portanto, 

outro elemento da ‘exploração do trabalhador pelo trabalhador’. O primeiro, 

[...] era dado pelas novas formas de pagamento vinculado a bônus salariais. 

O trabalhador era carrasco de si mesmo. O segundo é a pressão coletiva 

exercida pela equipe de trabalho. Nesse caso, o carrasco dos trabalhadores é 

o próprio coletivo de trabalho construído pelo capital (ALVES, 2011, p. 

124). 

  No caso da precarização, como defendido por Navaro e Lourenço (2017), tal 

movimento se caracteriza pelas novas regulações salariais e pela lógica laboral do trabalho 

flexível: 

A nova precariedade salarial alterou não apenas as condições de regulação 

do estatuto salarial [...]; mas também a organização do trabalho [...] e a base 

técnica da produção capitalista. [...] Não se trata apenas de um novo modo de 
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regulação do trabalho capitalista adequado ao capitalismo flexível, mas uma 

situação-limite na forma de exploração da força de trabalho nas condições 

históricas da Quarta Revolução Industrial37 (p. 89). 

Em relação à opressão, trata-se de um elemento agudizado pela junção dos dois 

elementos citados anteriormente, somada à instabilidade no emprego, o que faz com que os 

trabalhadores se tornem reféns de seus superiores, numa consciência empírica de que são eles 

mesmos os responsáveis por garantirem seu lugar na empresa/instituição, conforme explica 

Alves (2011): 

Na verdade, na medida em que são ‘individualidades de classe’ e não 

‘individualidades pessoais’, os trabalhadores possuem dentro de si 

disposições fetichizadas, ligadas à força de trabalho como mercadoria, que 

tendem a oprimi-los e a oprimir os demais trabalhadores (p. 123). 

Diante destes apontamentos, analisaremos a relação trabalho-saúde-adoecimento por 

meio de entrevistas com assistentes sociais de cinco áreas de atuação no município de 

Campos dos Goytacazes: Assistência Estudantil, Assistência Social, Educação, Sociojuridica 

e Saúde.  

Durante as entrevistas, foram realizadas perguntas que davam ao entrevistado a 

possibilidade de se avaliar e avaliar o universo de trabalho que o rodeia, e como isto tem 

repercutido em sua saúde. Coincidentemente, todos os profissionais entrevistados possuem 

mais de uma década de exercício da profissão, o que lhes dá ainda mais propriedade ao tratar 

de tal tema.  

O perfil dos assistentes sociais entrevistados se configura por profissionais com mais 

de dez anos de atuação, todos formados pela Universidade Federal Fluminense, Campus 

Campos dos Goytacazes/RJ. Dos cinco profissionais, quatro são do sexo feminino e um do 

sexo masculino. Em relação aos vínculos de trabalho, apenas um entrevistado possui vínculo 

por contrato, sendo os demais efetivados através de concurso público. Dois dos entrevistados 

possuem mais de um vínculo empregatício, um na mesma área, outro em área e cidade 

diferentes.  

Uma das primeiras questões abertas referia-se a realização profissional. Dos cinco 

participantes, três afirmaram o sentimento de realização profissional enquanto assistentes 

sociais, vinculando tal fenômeno ao fato de ser esta profissão o canal de possiblidades para 

ascensão social e intelectual que alcançou, ou por aproximação com o projeto ético-político 

                                                           
37 A quarta revolução industrial terá um impacto monumental na economia global; será tão vasto e multifacetado 

que fica difícil separar determinado efeito do outro. De fato, todas as grandes macrovariáveis imagináveis -- PIB, 

investimento, consumo, emprego, comercio, inflação e assim por diante - serão afetadas. (SCHWAB, 2016, p. 

24) 
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da profissão.  Os outros dois participantes não se consideram realizados profissionalmente e 

relacionam isso ao fato de não conseguirem enxergar seu trabalho sendo efetivado pela 

ausência de condições, como podemos observar no depoimento da A.S.1: 

[...] pois a demanda das questões sociais são maiores do que as ofertas de 

serviço, o que acarreta muita insatisfação ao ver que os programas sociais 

tem sido paliativos, no que diz respeito a emancipação das famílias, isto 

causa um certo desconforto e não me permite sentir realizada 

(DEPOIMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, 2.2018). 

 Para Locke38 (1969, 1976, apud FIGUEIREDO, 2012, p. 45) a satisfação no trabalho 

vincula-se a um estado emocional do indivíduo, uma vez que a emoção deriva da avaliação de 

seus valores, e portanto, tratando-se de um estado emocional, pode acometer a sentimentos de 

alegria (satisfação) ou de sofrimentos (desprazer).  

 Diante destas abordagens teóricas e empíricas, compreende-se que a satisfação no 

trabalho está ligada ao resultado alcançado pelo trabalhador sobre as atividades que efetua em 

sua profissão, e também aproxima-se do campo das conquistas materiais ou pessoais as quais 

tem possibilidade de alcançar através do seu exercício profissional, e quando o trabalhador 

não se reconhece em nenhum destes fenômenos, não se vê realizado profissionalmente.  

 Paralelo a isto, um outro fator que pode esbarrar no adoecimento do assistente social, 

relaciona-se ao fato destes vivenciarem em seu cotidiano, inúmeras situações que 

proporcionam uma alteração em seu estado de bem estar, levando ao acometimento de stress. 

Sobre estes problemas cotidianos, ressalta Marcelo (2017) que 

Os profissionais vivenciam situações de satisfação no seu trabalho, da qual 

advém o bem-estar, uma melhoria da saúde psíquica e até mesmo uma 

melhoria da produtividade. Por outro lado, podem sentir-se esgotados devido 

aos contactos diários com os problemas, levando ao Stress (p. 1). 

 

 Para os profissionais entrevistados, a profissão de assistente social é estressante. Nos 

discursos dos entrevistados, o estresse avém das condições de trabalho e vincula-se ao 

contexto em que se pratica a profissão, lidando diariamente com problemas dos mais variados 

e severos que acometem a vida de pessoas. A este respeito, é possível destacar o seguinte 

depoimento: 

[...] pois trabalha em um contexto de minimização de direitos. Trabalhar 

com a necessidade dos usuários, no meu caso os alunos, e muitas vezes não 

poder atender causa um desgaste muito grande (DEPOIMENTO DE A.S. 2, 

2.2018). 

                                                           
38 LOCKE, E.A. What is job satisfaction? Organizational Behavior and Human Perfomance. V. 4, n. 4, p. 

309-336 – 1969. 

LOCKE, E.A.. The nature and causes of job satisfactiom. In: DUNNETE, M. D. (Ed.). Handbook of industrial 

and organizational psychology. Chicago: Rard McNally. College Publishing. 1976, p. 1297-1349. 
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 Outra profissional chega a utilizar o termo “muito estressante” ao explicar que sua 

rotina de trabalho lhe causa um esgotamento físico e emocional, e complementa: 

É muita cobrança, não sinto que tenho total autonomia para desenvolver o 

trabalho social que se propõe, não há um cronograma anual, falta 

organização do trabalho, não no sentido do comprometimento dos 

profissionais, mas sim da demanda institucional que obriga o profissional a 

ser tão somente um executor, sem possibilidade de avaliar criticamente o 

trabalho realizado (DEPOIMENTO DE A.S. 1, 2.2018). 

Uma outra entrevistada compara tal fenômeno ao fator de gênero, sendo a profissão 

composta majoritariamente por mulheres39, que sofrem diariamente os reflexos de uma 

sociedade machista e sexista. Ela cita ocasiões em que, atendendo usuário do sexo masculino, 

diz ter sofrido assédio moral, em que o homem chegou a alterar o tom da voz, deixando-a 

amedrontada, mas sobretudo, lhe causando um imenso stress, já que atitudes assim afetam o 

emocional. Ela ainda acrescenta sobre a dupla jornada de trabalho que muitas assistentes 

sociais mulheres enfrentam ao terem que relacionar a vida profissional com a de mãe, dona de 

casa e esposa. Acerca deste debate, Lourenço (2017) alerta que  

Para além do lugar ocupado na divisão sexual e social do trabalho, é preciso 

ter clareza do significado do trabalho para mulher que acaba assumindo a 

dupla ou tripla jornada de trabalho, o que não é diferente quando se trata de 

assistentes sociais (LOURENÇO, 2017, p.  365).  

 Ainda em relação ao peso que este processo exerce sobre a vida da profissional 

mulher, Silva e Silva (2013) afirmam que por serem mulheres, estas profissionais acabam 

tendo de enfrentar as pressões advindas do trabalho e da vida privada, uma vez que  

O fato de serem assistentes sociais não as excluem das funções sociais 

destinadas as mulheres. Ou seja, mulheres assistentes sociais convivem com 

dificuldades de conjuntar vida pessoal e profissional o que tem ocasionado 

processos de adoecimento e sofrimento (p. 2). 

 Isto posto, torna-se relevante mencionar que, segundo Raichellis (2011), o fato do 

assistente social lutar cotidianamente pela igualdade social e por uma sociedade justa, 

ocasiona um processo de adoecimento e sofrimento, tendo em vista o teor árduo da luta pela 

defesa dos direitos humanos, que implica em combater todas as imposições do capital e de um 

estado neoliberal que tentam a todo custo explorar as classes menos favorecidas.  

 Em vista disso, indagamos os profissionais participantes da pesquisa se o cotidiano 

profissional e as condições de trabalho enquanto assistentes sociais tem contribuído para o seu 

                                                           
39 Não aprofundaremos neste estudo a questão da divisão sexual do trabalho e a relação com o Serviço Social, 

embora se reconheça a predominância feminina em sua história e atualidade. 
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adoecimento. Sem divergência nas respostas, o resultado demonstrou que todos os assistentes 

sociais abordados condicionam à rotina institucional, o número elevado de demandas, a 

ausência de recursos e as condições as quais se realiza o trabalho a como elementos 

comprometedores de sua saúde. Além destes, a ausência do reconhecimento profissional 

também foi citado pelos participantes, que expressaram não sentir que seu trabalho receba o 

mesmo prestígio de outras categorias, como a psicologia.  

Para Faermann e Mello (2016, p. 109), “O reconhecimento profissional exprime o 

respeito ao seu trabalho, conferindo-lhe o sentimento de realização. Se o trabalhador não 

encontra sentido no que faz ou não se sente valorizado, o sofrimento pode se tornar 

inevitável”. 

Além disso, todos os entrevistados afirmaram que conhecem algum assistente social 

que adoeceu devido às condições de trabalho a que era submetido. Estes dados, embora 

restritos em termos quantitativos e, portanto, não possíveis de generalização, indicam a partir 

da análise do sujeito coletivo, relevante em pesquisas qualitativas (Martinelli (1999, p. 24, 

apud Faernann e Mello, 2016, p 97), que esta problematização precisa ser aprofundada, por 

meio de pesquisas quantitativas capazes de se aproximar de um número maior de assistentes 

sociais na região Norte Fluminense. 

 Mediante tais depoimentos coletados nas entrevistas, constata-se que, dentre diversas 

variáveis e fenômenos que potencializam e promovem reflexos negativos na saúde dos 

assistentes sociais, o fator das condições e relações de trabalho tem se apresentado de maneira 

predominante, protagonizando elementos que determinam a produção do sofrimento e o 

adoecimento dos assistentes sociais.  

 Outro elemento de destaque na pesquisa refere-se a rotina de trabalho dos assistentes 

sociais, no interior de políticas sociais públicas precárias, ineficientes e que não respondem as 

demandas dos usuários, contribuindo para a insatisfação e falta de reconhecimento da 

profissão, enquanto categoria inserida na divisão sóciotecnica do trabalho, o que implica na 

sensação, por parte dos profissionais, de subalternização da profissão, evidenciando a 

importância e necessidade de se aprofundar este tema.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procurou responder alguns questionamentos existentes sobre o 

processo de adoecimento de assistentes sociais enquanto sujeitos vivos e integrantes da classe 

trabalhadora e que, por isso, também sofrem com os impactos de um mundo do trabalho cada 

vez mais flexível e exigente, uma vez que vendem sua força de trabalho para manutenção de 

sua sobrevivência, enquanto trabalhadores assalariados.  

Como vimos, o trabalho constitui em parte fundamental e essencial na vida dos 

sujeitos, o que torna evidente que o agravamento das já precárias condições de trabalho 

repercute na vida e na saúde dos trabalhadores em seus mais diversos espaços e formas de 

trabalho, uma vez que afeta a harmonia que deveria existir entre a vida pessoal e profissional. 

Neste sentido, compreender o novo perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho frente 

a “nova cultura”, precarização e flexibilização do trabalho torna-se um desafio importante e 

necessário para se entender os reflexos deste sistema na vida daqueles que vendem sua força 

de trabalho. 

Nesta perspectiva, marcados por uma rotina de precarização e exploração do trabalho, 

encontram-se os assistentes sociais, que além de se depararem com as mais variadas 

demandas da população que se veem mergulhados em demandas da própria categoria e que 

afetam diretamente a realização de seu trabalho, como a ausência de recursos básicos, 

ambientes de trabalho desfavoráveis, relações hierárquicas verticais que tentam impor a todo 

momento regras para delimitar o trabalho profissional. Com isto, o assistente social que 

procura realizar sua intervenção profissional baseado na Lei de Regulamentação da Profissão 

(n.º 8.662/93), o Código de Ética Profissional (1993) esbarra-se em dilemas que interferem na 

sua relativa autonomia, favorecendo seu desgaste, sofrimento e adoecimento. 

Na análise realizada a partir da pesquisa de campo com assistentes sociais em Campos 

dos Goytacazes, RJ, foi possível verificar elementos que interferem na saúde dos 

profissionais, como a vivencia em seus locais de trabalho, as precárias condições a que estão 

submetidos, a ausência do reconhecimento de suas ações, o aumento das expressões da 

questão social, que impacta diretamente no trabalho do assistente social, e que é acentuado 

ainda pela ineficácia e diminuição das políticas públicas. Todos esses fatores geram a 

sensação de incapacidade, por parte dos profissionais, provocando um elevado nível de stress 

e insatisfação no trabalho, o que leva o profissional a um desgaste físico e mental, que 

favorece seu processo de adoecimento. 
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Contudo, o presente estudo possibilitou reafirmar a perspectiva trazida por Silva e 

Silva (2013, p. 07) acerca da necessidade da problematização das condições de trabalho dos 

assistentes sociais, uma vez que esta remete ao desejo de encontrar subsídios na realidade 

sobre a violação dos direitos destes profissionais e do processo de adoecimento, sofrimento e 

insegurança no que se refere à vinculação e presença do trabalho na identidade destes sujeitos. 

Conforme se apresenta no estudo, não são poucos os elementos trazidos pelos 

assistentes sociais e que influenciam o seu processo de adoecimento. No entanto, tais 

características não se restringem aos profissionais de Campos dos Goytacazes. A produção 

bibliográfica, ainda que pouco expressiva em termos quantitativos, indicam que estes mesmos 

elementos integram o trabalho profissional em outros contxtos do Brasil, o que aponta para a 

necessidade de uma luta unificada da categoria em favor do enfrentamento a estas questões e 

do aprofundamento da análise acerca deste tema, tão caro e atual ao Serviço Social, embora 

não receba a atenção devida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Regime de 

acumulação flexível e saúde do trabalhador. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 17, n. 

1, p. 2-120, mar. 2003. 

ALMEIDA, Dryelle Laino Cruz de. Condições de trabalho e adoecimento dos 

trabalhadores do Centro Municipal de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho. 2013. 

100 f. TCC (Graduação) - Curso de Serviço Socal, Universidade Federal Fluminense, Rio das 

Ostras, 2013. Cap. 3. 

ALVES, Giovanni. Trabalho e Subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo 

manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 11ª ed. São Paulo; Cortez, Campinas, SP; Editora da Universidade 

Estadual de Campinas, 2005. 

ANTUNES, Ricardo. Desenhando a nova morfologia do trabalho no Brasil. Estudos 

Avançados, Campinas, Sp, v. 28, n. 81, p.39-53, ago. 2014. 

AZEVEDO, Marcia Carvalho de; TONELLI, Maria José; SILVA, André Luis. Contratos 

flexíveis de trabalho: diferentes perfis de trabalhadores qualificados brasileiros. Revista de 

Administração - Rausp, São Paulo, v. 50, n. 3, p.277-291, jul/ago/set, 2015. 

BOSCHETTI, Ivanete. As imbricações da Previdência e da Assistência Social na origem da 

proteção social brasileira (capítulo I). In: BOSCHETTI, I. Seguridade Social e Trabalho: paradoxos na 

construção das políticas de previdência e assistência social no Brasil. Brasília: Letras Livres: 

Editora UnB, 2006. 

CARDOSO, Ana Claudia Moreira. O trabalho como determinante do processo saúde-

doença. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 27, n. 1, p.73-93, jun. 

2015 

CARMO, Roney Gusmao. Ambiguidades inerentes à acumulação flexível. Caderno de 

Geografia, Bahia, v. 25, n. 43, p.90-101, 13 fev. 2015. 

CARVALHO, Maria Helena de. O Serviço Social como trabalho: afirmação que ainda 

provoca debates no interior da profissão. 4.º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, [S.I], 

2016. 

CASTILHO, Daniela Ribeiro; LEMOS, Esther Luíza de Souza; GOMES, Vera Lúcia Batista. 

Crise do capital e desmonte da Seguridade Social: desafios (im)postos ao Serviço 

Social. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 130, p.447-466, dez. 2017. 



52 

 

CRUZ, José Luis Vianna da. O desenvolvimento do Norte/Noroeste Fluminense: 

Problematizando o consenso. Vértices, Campos dos Goytacazes, v. 1, n. 1, p.1-10, dez. 1997. 

CRUZ, José Luis Vianna; e VIANA, José Luis. Os desafios na região brasileira do 

petróleo. In.: José Luis Vianna da Cruz (Org.). Brasil, o desafio da diversidade: experiências 

de desenvolvimento regional. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2005, p. 49-104. 

CUNHA, Anna LuÍsa Lorenz. Planejamento e gestão da assistência social no município de 

campos dos goytacazes: 2005-2008. 2009. 127 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, Universidade Candido Mendes – 

Ucam, Campos dos Gotacazes, 2009. Cap. 3. 

DELGADO, Guilherme; JACCOUD, Luciana; NOGUEIRA, Roberto Passos. Seguridade 

Social: Redefinindo o alcance da Cidadania. In: BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Brasília, 2011. Cap. 1. p. 16-

37. 

ENGELS, Friederich. Princípio Básico do Comunismo. 1847. Fonte: Obras Escolhidas de 

Marx e Engels em três tomos, Editorial "Avante!", 1982. Disponível em: 

<https://www.dorl.pcp.pt/images/classicos/1847 engels pbc.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018. 

FAERMANN, Lindamar Alves; MELLO, Cássia Camila Val de. As condições de trabalho 

dos assistentes sociais e suas implicações no processo de adoecimento dos profissionais / The 

working conditions of social workers and their implications in the process of sickening of 

professionals. Textos & Contextos (porto Alegre), [s.l.], v. 15, n. 1, p.96-113, 30 maio 2016. 

FERNANDES, D.C. Precarização do trabalho. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; 

VIEIRA, L.M.F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: 

UFMG/Faculdade de Educação, 2010.  

FIGUEIREDO, Jussara Moore de. Estudo sobre a satisfação no trabalho dos profissionais 

de informação de uma IFES. 2012. 175 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em 

Sistema de Gestão, Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

Cap. 2. 

FRANCO, Alessandra Aparecida; TANO, Cleide Francisca de Souza. Impactos da tecnologia 

a partir da reestruturação produtiva sobre o mundo do trabalho. Uberlândia, p.1-13. 

Disponível em: <http://www.canal6.com.br/x_sem2016/artigos/8A-01.pdf>. Acesso em: 11 

ago. 2018. 

GARAY, A . B. S. As diferentes faces do processo de qualificação: algumas dimensões 

esquecidas. Rausp, v.32, n.3, 1997. julho/setembro. 



53 

 

GUERRA, Yolanda. A formação profissional frente aos desafios da intervenção e das atuais 

configurações do ensino público, privado e a distância. Serviço Social & Sociedade, São 

Paulo, n. 104, p.715-736, dez. 2010. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: Capital 

financeiro, trabalho e questão social. Cortez, São Paulo, 2008. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Trabalho e Indivíduo Social: um estudo sobre a condição 

operária na agroindústria canavieira paulista. São Paulo: Cortez, 2018. 

IURCONVITE, Adriano dos Santos. Os direitos fundamentais: suas dimensões e sua 

incidência na Constituição. s/d. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&%20artigo_id=4528>. Acesso em: 

15 ago. 2018. 

JUNG, Carl Gustav. O Desenvolvimento da Personalidade. Petrópolis: Vozes, 1998, vol. 

XVII. 

KARSCH, Ursula M. Simon. O Serviço Social na Era dos Serviços. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 1989. 183 p.LIMA, Jacob Carlos. Participação, empreendedorismo e autogestão: uma 

nova cultura do trabalho?. Sociologias, Porto Alegre, v. 12, n. 25, p.158-198, set/dez 2010. 

MAMANI, H. A. Economia Informal, Mercado de trabalho e Políticas Públicas: notas iniciais 

para um estudo do Norte Fluminense. Rio de Janeiro, 2007. Revista do Programa de Políticas 

Sociais. Campos dos Goytacazes, UENF, v.1 n.1, jan-abr/2007. Disponível em: Acesso em: 

30 out. 2018. 

MARCELO, Vânia Cristina Manteigas. Burnout e stress nos assistentes sociais. 85 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Serviço Social, Departamento de Sociologia 

e Políticas Públicas, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2017. 

MARTINS, H. T. Gestão de carreiras na era do conhecimento: abordagem conceitual & 

resultados de pesquisas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

MATSUO, Myrian. Trabalho formal e desemprego: desigualdades sociais. 2009. 384 f. 

Pós-Graduação - Curso de Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

MORAES, C. A. de S.; SCHOCAIR, G. M. M. Trabalho, mercado de trabalho e autonomia 

relativa do Assistente Social: elementos para análise. Texto didático. Universidade Federal 

Fluminense, Curso de Serviço Social, Campos dos Goytacazes, 2018. 

MORAES, Carlos Antonio de Souza. Entre o “adoecimento social” e a hegemonia do modelo 

biomédico assistencial: o trabalho dos assistentes sociais na área da saúde. Relatório técnico 



54 

 

de projeto de pesquisa. Universidade Federal Fluminense, Departamento de Serviço Social de 

Campos, Campos dos Goytacazes, 2017. 

MORAES, Carlos Antônio de Souza. O Serviço Social brasileiro na entrada do século 

XXI: Formação, trabalho, pesquisa, dimensão investigativa e a particularidade da saúde. 

2016. 317 f. Tese (Doutorado) - Curso de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica, 

São Paulo, 2016. 

NAVARRO, Vera Lúcia; LOURENÇO, Edvânea Ângela de Souza (Org.). O avesso do 

trabalho IV: terceirização: precarização e adoecimento no mundo do trabalho. São Paulo: 

Expressões, 2017. 

NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. 1 ed. São Paulo, Expressão 

Popular: 2011. 

NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro; TUMELERO, Silvana Marta. A relativa autonomia do 

assistente social na implementação das políticas sociais: elementos explicativos. O Social em 

Questão, Brasil, v. 34, n. 17, p.205-228, set. 2015. 

PAZ, Fernanda Alves Ribeiro. A precarização do trabalho do Assistente Social na política de 

assistência social. In: VII JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

2015, Maceió. Anais.  

PIANA, MC. A construção do perfil do assistente social no cenário educacional. São Paulo: 

Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 233 p.  

RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às 

violações de seus direitos. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 107, p.420-437, set. 

2011. 

RIBEIRO, Rafaela Machado. O negro e seu mundo: Vida e trabalho no pós-Abolição em 

Campos dos Goytacazes (1883-1893). 2012. 237 f. Dissertação - Curso de Programa de Pós-

graduação em Sociologia Política, Centro de Ciências do Homem, UENF, Campos dos 

Goytacazes, 2012. Cap. 1. 

RJ, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag. Região Norte e Noroeste do 

RJ: Um repensar de sua estrutura territorial. Rio de Janeiro: Seplagrj, 2016. 

ROTTA, Ivana. Salvagni. Os Desafios da Organização do Trabalho: o novo perfil dos 

trabalhadores e as principais tendências no século XXI. In: XXI Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção, 2001, Salvador. ENEGEP. Salvador, 2001, p. 1-7. 

SANARE, Sobral. O adoecimento no trabalho: repercussões na vida do trabalhador e de sua 

família. v.10, n.1, p.42-48, jan./jun. 2011 



55 

 

SANTOS, Maria Teresa dos; MANFROI, Vania Maria. Condições de trabalho dos assistentes 

sociais: precarização ética e técnica do exercício profissional. Em Pauta, Rio de Janeiro, v. 

133, n. 36, p.178-196, 2.º semestre de 2015. 

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. World Economic Forum: Edipro, 2016. 

SILVA, Diogo Jordão; SILVA, Silvana Cristina da. População em Situação de Rua, Território 

e Políticas Sociais em Campos dos Goytacazes/RJ. XVII ENANPUR, São Paulo, p.1-15, jun. 

2017. Disponível em: 

<http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_

Tematicas/ST%202/ST%202.4/ST%202.4-02.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2018. 

SILVA, Edilamar Viana da. Profissão: Serviço Social: Trajetória histórica e perfil 

profissional no município de Campos dos Goytacazes / RJ. 2011. 208 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Políticas Sociais, Centro de Ciências do Homem, 

Uenf, Campos dos Goytacazes, 2011. 

SILVA, Leni Maria Pereira; SILVA, Luciney Sebastião da. As mulheres assistentes sociais: 

adoecimento e sofrimento em tempos de reestruturação produtiva. In: III SIMPÓSIO 

MINEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, 2013, Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2013. p. 1 - 

11. Disponível em: < http://www.cress-

mg.org.br/arquivos/simposio/AS%20MULHERES%20ASSISTENTES%20SOCIAIS_%20A

DOECIMENTO%20E%20SOFRIMENTO%20EM%20TEMPOS%20DE%20REESTRUTU

RA%C3%87%C3%83O%20PRODUTIVA.pdf >. Acesso em: 30 nov. 2018. 

SILVA, Roberto Cezar Rosendo Saraiva do; CARVALHO, Ailton Mota de. Formação 

econômica da Região Norte Fluminense. In: PESSANHA, Roberto Moraes; NETO, Romeu e 

Silva.(orgs). Econômia e Desenvolvimento no Norte Fluminense: da cana de açúcar aos 

royalties do petróleo. Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, WTC editora, 2004. 

SIMÕES, F. I. W.; HASHIMOTO, F. Adoecimento no trabalho: Um estudo de caso. R. 

Laborativa. v. 2, n. 2, p. 73-85, out./2013.  

TORRES, Mabel Mascarenhas et al. O trabalho do assistente social nas políticas públicas: 

desafios cotidianos. In: VII Jornada Internacional De Políticas Públicas, 2015, 

Maranhão. Anais. Maranhão, 2015.  

TRINDADE, Rosa Lúcia Prédes. Desvendando as determinações sócio-históricas do 

instrumental técnico-operativo do Serviço Social na articulação entre demandas sociais e 

projetos profissionais. Temporalis, Brasília, n. 04, Ano II, jul/dez. 2001. Revista da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS. ABEPSS,Grafline. 

 



56 

 

APÊNDICES 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - ESR 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS  

Pesquisador: Helton da Silva Souza 

Tema da pesquisa: Assistentes Sociais adoecidos? Um estudo dos profissionais em 

Campos dos Goytacazes/RJ 

Objetivo geral: Avaliar os impactos causados pelo mundo do trabalho flexível e 

precário sobre o trabalho e perfil profissional do Assistente Social, bem como seu 

processo de adoecimento, particularizando Campos dos Goytacazes e o Norte 

Fluminense. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1. Identificação 

1.1. Nome: _________________________________________________________ 

1.2. Local de atuação: _________________________________________________ 

1.3. Ano de formação na graduação em Serviço Social: ______________________ 

2. Há quanto tempo exerce a profissão? _______________________________________ 

3. Você se sente realizado (a) profissionalmente? Justifique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Alguma vez precisou afastar-se das atividades laborativas motivado (a) por uma 

doença causada pelo trabalho como Assistente Social? Explique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Conhece algum (a) colega da categoria que já tenha adoecido devido ao exercício da 

profissão ou pelas condições de trabalho a que era acometido? (   ) SIM  (   ) NÃO 

6. Você considera esta profissão estressante? (   ) SIM  (  ) NÃO 

7. Em sua avaliação, seu cotidiano profissional e as condições de trabalho enquanto 

Assistente Social tem contribuído para o seu adoecimento? (   ) SIM  (   ) NÃO (   ) 

ÀS VEZES. Justifique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - ESR 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

Disciplina: Monografia III 

Pesquisador: Helton da Silva Souza 

Tema da pesquisa: Assistentes Sociais adoecidos? Um estudo dos profissionais em Campos dos 

Goytacazes/RJ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está convidado a participar de uma breve pesquisa intitulada “Assistentes Sociais adoecidos? 

Um estudo dos profissionais em Campos dos Goytacazes/RJ” desenvolvida através da disciplina 

Monografia III, do curso de Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Campos 

dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo avaliar os impactos causados pelo mundo 

do trabalho flexível e precário sobre o trabalho e perfil profissional do Assistente Social, bem como 

seu processo de adoecimento, particularizando Campos dos Goytacazes e o Norte Fluminense e 

comporá dados para construção do Trabalho Final de Curso desde subscritor.  

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de uma entrevista, fornecendo informações 

referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador.  

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento será feito pelo 

pesquisador do projeto. Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a 

propiciar um processo de divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará o 

sigilo das informações, uma vez que ocorrerá de forma, predominantemente, agregada, ou recorrerá a 

nomes fictícios. Somente serão identificados os sujeitos que manifestarem sua autorização neste 

sentido, o mesmo ocorrendo com imagens pessoais, registradas através de fotos e/ou filmagens. Uma 

cópia do relatório final da pesquisa ficará disponível na instituição. Você receberá uma cópia deste 

termo e poderá esclarecer qualquer dúvida com o próprio pesquisador. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. Esclareço também que: 

[   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos pesquisados 

[   ] Permito   [   ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens pessoais e/ou 

cedidas por mim. 

 

Campos dos Goytacazes,    de          de 2018. 

 

 

 

Assinatura do entrevistado 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

 


