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RESUMO 
O presente artigo objetiva refletir sobre os desafios e possibilidades no 
processo interventivo do assistente social na relação saúde-doença do 
trabalhador. A partir da identificação dos reflexos sociais internos e 
externos que vão de encontro à saúde do trabalhador surgiu a 
inquietação em compreender como os assistentes sociais estão atuando 
frente a tais demandas oriundas dos espaços de trabalho. Com esta 
pesquisa percebeu-se que o assistente social presente tanto no campo 
privado quanto público faz uso de sua instrumentalidade associada à 
relativa autonomia, estabelecendo estratégias de intervenção 
norteadas pelo projeto ético político –PEP da profissão, desenvolvendo 
um trabalho vislumbrando a ser ferramenta na transformação da 
realidade social em que os seus usuários estejam inseridos, com vistas à 
viabilizar que os sujeitos sejam protagonistas de suas realidades sociais 
e propiciem a mudança das mesmas almejando dignidade humana e o 
mínimo de bem-estar social. 

 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Trabalho. Serviço Social. 
 

ABSTRACT 
This article aims to reflect on the challenges and possibilities in the social 
worker's intervention process in the worker's health-disease 
relationship. From the identification of internal and external social 
reflexes that go against the health of the worker, the concern arose in 
understanding how social workers are acting in the face of such 
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demands arising from work spaces. With this research it was noticed 
that the social worker present in both the private and public fields makes 
use of their instrumentality associated with relative autonomy, 
establishing intervention strategies guided by the ethical political 
project -PEP of the profession, developing a work envisioning to be a 
tool in the transformation of the social reality in which its users are 
inserted, with a view to enabling the subjects to be protagonists of their 
social realities and promote their change, aiming for human dignity and 
a minimum of social well-being. 

 
Keywords: Worker'shealth. Job. Social service. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente produção intitulada: “Os reflexos da saúde do trabalhador: desafios e 

possibilidades da intervenção do assistente social” visam discorrer a intervenção social diante 

dos reflexos ocasionados pelo processo saúde-doença do trabalhador na divisão social e técnica 

do trabalho. Através de sua práxis profissional o assistente social se torna mecanismo de 

intervenção para viabilizar mudanças e propiciar condições através da formulação de 

estratégias para a orientação dos sujeitos, vislumbrando qualidade de vida e, sobretudo o 

protagonismo social a fim de transformar a realidade em que estão inseridos.  

O Serviço Social passa a ter um papel fundamental na perspectiva de planejar e 

materializar possibilidades de intervenção no trato das expressões da questão social advindas 

do processo de exploração da venda e compra da força do trabalhador. Cabe ressaltar que a 

intervenção social deve estar ancorada no viés de orientação social e adoção de estratégias de 

intervenção, direcionadas pelo Projeto Ético Político e amparada pelo Código de Ética da 

categoria, sendo estas bases de fundamental importância para a emancipação dos sujeitos no 

enfrentamento das expressões da questão social em que estão inseridos tendo relação direta 

na linha tênue entre capital x trabalho, que por consequência estabelece o processo saúde-

doença do trabalhador. 

Para subsidiar a pesquisa foram utilizados autores bases que contribuíram desde o 

processo de contextualização, fundamentação teórica até a discussão sobre o objeto de estudo 

encontrado no campo de pesquisa à citar: Fortuna(2002) Guimarães(2004), Merlo (2014) 

Martins (2000) dentre outros que trouxeram grande contribuições. A pesquisa é de natureza 

qualitativa, sendo utilizadas algumas técnicas de pesquisa que contribuíram para a construção 

do presente artigo, tais como: observação simples, estudo ampliado e reuniões 
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multiprofissionais direcionaram a reflexão e o olhar sobre o objeto de pesquisa propiciando 

uma construção mais ampla e clara. 

O objetivo geral desse estudo foi analisar como se dá o processo de intervenção do 

assistente social no trato dos reflexos da saúde do trabalhador. O trabalho em pauta possuiu 

como objetivos específicos: Contextualizar o processo saúde-doença do trabalhador; identificar 

os possíveis agravantes sociais, internos e externos que influenciam diretamente na saúde do 

trabalhador; E refletir sobre os desafios e possibilidades da intervenção do assistente social no 

enfrentamento das refrações da questão social que se apresentam no ambiente de trabalho. 

Partindo de tudo o que foi apresentado utilizou-se da seguinte questão norteadora: 

Como se constitui o processo de intervenção do assistente social no trato dos reflexos sociais 

da saúde do trabalhador? Nessa perspectiva é que o presente estudo justificou-se pela questão 

de debater o processo de intervenção do assistente social frente às demandas sociais originadas 

da intrínseca relação capital trabalho, fazendo uma análise e tomando como base o projeto 

ético-político da profissão, consolidando de forma geral a sua relevância social, ampliando o 

conhecimento da classe trabalhadora, trazendo possibilidades de transformação da realidade 

social em que encontra-se inseridos permitindo que toda a sociedade possa ter um 

conhecimento ampliado do tema, além de servir como referencial teórico para futuros 

trabalhos científicos 

O presente artigo, partindo da discussão apresentada, foi estruturado da seguinte 

forma: no item um abordará a discussão entre os aspectos conceituais de saúde e trabalho 

trazendo um breve contexto acerca do tema; E o item dois abordará os desafios e possibilidades 

da intervenção do assistente social na relação saúde e trabalho. E por fim a conclusão que faz 

breve resumo do exposto do foi tratado no artigo e uma reflexão acerca do contexto em que o 

profissional de Serviço Social está inserido bem como, em quais direcionamentos tem seu fazer 

profissional amparado. 

 

2 ASPECTOS CONCEITUAIS DAS CATEGORIAS SAÚDE E TRABALHO 

 

Para traçar um percurso de compreensão sobre o tema proposto é de extrema 

importância trazer conceitos acerca do que é trabalho e saúde para então estabelecer suas 

relações. A princípio entende-se que trabalho é: 
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[...] antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o 
homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural. A 
fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida. (MARX, 
2013, p. 188). 

 
A relação entre o homem e a forma com que ele molda a natureza constrói o conceito 

de trabalho, a sobrevivência do ser humano e a construção social estão arraigadas, o homem 

utiliza da sua força de trabalho para produzir o seu sustento e suprir todas as suas necessidades, 

o desenvolvimento social esta dentro da categoria trabalho visto que todos estão em um 

propósito de crescimento quando buscam atender as suas carências. 

Para que o homem possa atingir seus objetivos através do trabalho é indispensável que 

o indivíduo esteja saudável, conforme explicitam Segre e Ferraz (1997, p. 538): “A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a 

situação de perfeito bem-estar físico, mental e social”. Partindo de tal conceito 

supramencionado, tem-se uma ideia mais profunda do que seja saúde, visto que por vezes são 

consideradas apenas doenças físicas para determinar se o indivíduo está ou não saudável. Vale 

ressaltar, que todos os aspectos apontados por essa definição são de suma importância para 

que os indivíduos possam conviver em sociedade e realizar todas as suas atividades laborais e 

intelectuais necessárias para a manutenção da vida. 

Não obstante, é oportuno compreender a conceituação da categoria trabalho, visto que 

esta é muitas vezes, o mecanismo que põe à prova a saúde do trabalhador, notadamente na 

relação venda e compra da sua força de trabalho. Uma relação predominantemente 

desproporcional, segundo Codó e Sampaio (1995), já que se refere a uma atividade de inter 

transformação da natureza, onde a força de trabalho é vendida em troca de meios para 

subsistência do trabalhador/a, fazendo com que este processo seja dividido em natureza 

material e ideológica. 

O ambiente de trabalho se constitui como um espaço social coletivo e, por conseguinte, 

é onde os trabalhadores passam a maior parte do seu tempo. O trabalho é uma atividade que 

propõe uma relação direta entre o físico e o psíquico, podendo representar equilíbrio e 

satisfação ou causar tensão e adoecimento físico e mental do trabalhador, por meio do estresse 

organizacional, ao quais todos os trabalhadores estão expostos sendo diferenciados por graus 

diferentes de exigência por parte dos seus empregadores, ou melhor, dos detentores dos meios 

de produção. (MAGNAGNO, 2015) 
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Assim, com o passar do tempo as empregadoras vão ampliando seu processo de 

cobrança e exigências aos trabalhadores para alcançar metas exageradas e cumprir demandas 

que exigem aumento no número de colaboradores, gerando uma “pressão” sobre os 

empregados que são responsabilizados pelo êxito ou fragilidade no processo produtivo. 

Circunstâncias como essas, tendem a provocar desgaste na saúde física e, sobretudo, mental 

que pode acarretar problemas de saúde como: 

 

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio 
emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico 
resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita 
competitividade ou responsabilidade. (SOUZA, 2002, p. 37). 

 

A expectativa de garantir uma vida digna leva ao trabalhador a cogitar e até mesmo 

vivenciar situações preocupantes dentro de seu espaço de trabalho, mesmo que por vezes isso 

venha afetar a sua vida pessoal impactando diretamente na sua saúde mental, o que acaba 

sendo um paradoxo, pois essa situação afeta diretamente na qualidade de vida, que outrora é 

o motivo de tanto esforço. 

A saúde mental segundo Filho, Coelho, Peres (1999, p.123) “significa um socius saudável; 

ela implica emprego, satisfação no trabalho, vida cotidiana significativa, participação social, 

lazer, qualidade das redes sociais, equidade, enfim, qualidade de vida”. Em outras palavras, é 

de extrema importância cuidar da mente para desempenhar toda e qualquer atividade, tanto 

individual quanto coletiva em sociedade. Então para que se tenham resultados satisfatórios é 

importante que o empregador adéque um ambiente de trabalho saudável aos seus 

empregados, os quais são sujeitos sociais e cada um deles possui suas especificidades como 

assinala o autor. (FORTUNA et al.,2002). 

De acordo com o autor supracitado, o trabalho está inserido no modo de produção 

capitalista e dessa forma está sujeito a lidar com diversas situações tais como: trabalho 

repetitivo e cotidiano passivo de adoecimento, associado à miséria, com altos índices de 

desemprego, violência dentro e fora do ambiente de trabalho, a produção e a reprodução social 

de doenças. Além disso, ainda segundo o autor, existe a super exploração da força de trabalho 

com salários baixos, a substituição do ser humano pelas máquinas e tecnologia pesada, 

preservando a visão do mercado que traz a supremacia de uma profissão sobre a outra. 

(FORTUNA et al.,2002). 
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E é neste cenário que se encontram um dos diversos objetos de trabalho onde o 

assistente social, que é convocado a intervir vislumbrando oferecer suporte profissional 

especializado na resolução das demandas mais frequentes advindas da relação saúde x 

trabalho, sendo as mais comuns: identificação de condições precárias de trabalho, super 

exploração, ausência de dignidade humana, negligência de direitos assegurados pelas leis 

trabalhistas, situações de assédio moral e psicológico que ocasional doenças mentais e por 

consequência afastam o colaborador do trabalho, levando o(a) assistente social a uma 

intervenção voltada para orientação dos trabalhadores na defesa de seus direitos, garantia da 

saúde e cidadania, busca pelo mínimo de bem-estar social que todos devem ter acesso. 

 

As situações de violência que trazem sofrimento psíquico nos ambientes de trabalho 
incluem, além das práticas de assédio moral, as formas de organização do trabalho e 
relações no trabalho autoritárias e competitivas, demandas por produtividade, 
desvalorização das potencialidades e subjetividades dos trabalhadores e 
trabalhadoras. O resultado do aprofundamento dessas práticas pode ser expresso pelo 
crescimento dos casos de adoecimento mental de trabalhadores e trabalhadoras. 
(BAHIA, 2014, p. 13). 

 

Partindo do pressuposto acima que faz referência à atmosfera de sofrimento e violência 

experimentados pelos trabalhadores, são pensadas e executadas pelos/as assistentes sociais 

práticas interventivas marcadas por desafios, pois apesar de haver relativa autonomia de tal 

profissional, é imperioso destacar que os assistentes sociais também são assalariados e muitas 

vezes enfrentam dificuldades em planejar, aprovar e executar uma estratégia de intervenção 

nos espaços de trabalho nos quais estão inseridos, por questões diversas, como contenção de 

despesas, questões oriundas das relações interpessoais, dentre outros. (BERTOLLO, 2016).  

Desta feita, é válido compreender como se caracteriza tal processo de trabalho do 

profissional de Serviço Social, o que compete a sua instrumentalidade, além das principais 

estratégias de intervenção utilizadas pela categoria para responder às expressões da questão 

social apresentadas pela relação saúde-doença x trabalho. 

 

3 SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: reflexões acerca dos desafios e 

possibilidades na intervenção do assistente social 

 

Um ambiente saudável de trabalho segundo a OMS (2010, p.06) “é aquele em que os 

trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da 
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proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores”. Desta 

forma, proporcionar um local de trabalho saudável é uma das melhores formas de buscar o 

crescimento para empresa, visto que se houver condições favoráveis ao trabalhador onde sua 

saúde física e mental estejam preservadas a garantia da produtividade será maior. 

Portanto, de acordo com Guimarães (2004) o processo de trabalho pode contribuir para 

a saúde ou para a doença, sendo importante na construção e fortalecimento da saúde mental 

do indivíduo, moldando a identidade e podendo levar ou não à autorrealização, entusiasmo, 

produtividade e à autoestima do trabalhador, trazendo reconhecimento da gestão e 

oportunidades de relações sociais fortalecendo vínculos e traçando evolução nos planos de 

cargos e salários. Guimarães (2004) destaca ainda, que há pessoas que classificam o trabalho 

predominantemente como sofrimento e outras como prazer, embora se saiba que, prazer e 

sofrimento sempre existirão, variando os graus. 

Segundo Spricigo (2017), cabe pontuar que o processo de trabalho está em constante 

transformação, nas condições e nas relações de trabalho. Trazendo consigo manifestações das 

desigualdades sociais que se expressam na precarização do trabalho, aumento da miséria, 

crescimento do desemprego que vão de encontro à saúde do trabalhador e são objeto de 

trabalho do assistente social. 

A saúde do colaborador no ambiente de trabalho pode trazer consigo muitas expressões 

da questão social, que são objetos de trabalho para o assistente social. Segundo Leme (2013) o 

assistente social é o profissional especializado para atuar nos mais diversos setores tais como 

empresas privadas, instituições públicas, em comunidades, na saúde, serviço de infância, na 

justiça entre outros ao qual possui habilitação. Em outras palavras, existe um leque de espaços 

sócio ocupacionais de atuação do assistente social marcados por demandas diversas que 

exigem diálogo e integração multidisciplinar por parte de seus colaboradores /as, sendo estes 

espaços, de acordo com Martins (2000), permeado por contradições, rupturas, construção e 

continuidades, tornando-se um espaço sócio ocupacional desafiador para o Serviço Social. 

Com base no exposto, Moljo et al., 2018 destaca:  

 

Apesar das imposições do mercado de trabalho e dos empregadores, o assistente 
social no seu exercício profissional dispõe de uma relativa autonomia que lhe é 
resguardada pelas legislações profissionais, e que permite imprimir um 
direcionamento social as suas ações profissionais de acordo com o Projeto Ético-
Político e o Código de Ética Profissional. (MOLJO et. al., 2018, p. 5). 
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É importante salientar acerca dos percalços que o (a) assistente social pode encontra 

mediante as imposições do mercado, sabe-se que a ideologia capitalista vai de encontro com 

os diretos sociais, porém vale destacar que o projeto ético-político e o código de Ética do Serviço 

Social são fontes norteadoras que conduzem o profissional a se amparar acerca dos seus direito 

e deveres e principalmente a conduzir a garantia e direitos dos usuários atendidos em diversos 

campos onde haja atuação do Serviço Social. 

O objeto de trabalho do assistente social nada mais é que a questão social que segundo 

Iamamoto é: 

 

um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que 
tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se 
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 1998, p.27). 

 

É possível compreender que apesar do trabalho ser caracterizado com amplamente 

social seus frutos são arrancados e se concentram uma pequena parcela da sociedade, a partir 

desse contexto observa as grandes desigualdades sociais dentro do campo trabalhista, onde a 

força de trabalho é apropriada da sociedade para manter as regalias da classe burguesa. É 

dentro desse campo minado que o assistente social se encontra buscando garantir os direitos 

dos trabalhadores.  

O capitalismo nunca foi um sistema que beneficiou o trabalhador, a realidade é que se 

observa apenas frutos ruins para classe trabalhadora, na relação compra e venda da força de 

trabalho que segundo Dias: 

 

O capitalismo, desde o início, teve que, seguida e permanentemente, revolucionar-se 
sem cessar e expropriar os trabalhadores, tanto em relação aos instrumentos de 
produção quanto ao conhecimento e à identidade; expropriá-los na sua própria 
condição de existência enquanto classe. (DIAS, 1998, p.46). 

 

Os trabalhadores têm sido penalizados a viver com o mínimo devido a extorsão que o 

sistema capitalismo tem feito desde seu início, sobre essa realidade é que se faz necessário a 

atuação do assistente social que deve utilizar todo seu arcabouço de conhecimento sempre 

apoiado nas três dimensões do Serviço social: teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-

político, para desvencilhar o embate social do dilema capital trabalho.  
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O assistente social é capacitado para o trato de demandas advindas da relação capital x 

trabalho, pois deste modo é possível se estabelecer uma relação de colaboração mútua entre 

eles, além de trabalhar na resolução de tensões e expressões sociais advindas do processo 

capital e trabalho. É desse modo que estes profissionais irão nortear sua atuação profissional 

na perspectiva de garantia de qualidade e saúde no ambiente de trabalho, por meio da 

prestação de serviços sociais e orientações para que haja a garantia de direitos, promoção de 

saúde e cidadania a todos os trabalhadores. (CEOLIN, 2014) 

O assistente social se caracteriza como um dos profissionais que possui atributos para 

intervir na vida cotidiana dos trabalhadores, tanto no âmbito fabril quanto na esfera do seu 

ambiente doméstico ou de sua da vida particular, conforme assevera Iamamoto (1995).  

Diante disso, identifica-se que do assistente social é permeado por desafios, entretanto 

ratifica-se que esse profissional deve fazer uso de sua relativa autonomia para se posicionar no 

trato das diversas expressões da questão social, com a particularidade de seu saber, pela visão 

crítica e de totalidade adquirida em seu processo formativo, além de sua capacidade de 

apreensão das múltiplas determinações do processo saúde-doença, especialmente dos 

determinantes sociais que cada pessoa possui em sua subjetividade. (DA SILVA NASCIMENTO 

et al., 2019) 

Nas palavras dos autores: 

 

Para que essa relativa autonomia se coloque, os/as assistentes sociais são iluminados 
a partir de pilares essenciais para desvelamento das relações sociais, onde são 
distribuídos em teórico-metodológica –que contribuem para iluminar a leitura da 
realidade e imprimir rumos à ação. Temos a dimensão técnico-operativa que nos 
direciona a saber quais instrumentos necessários para a realização desse trabalho e a 
dimensão ético-política abertura de possibilidades de neutralizar a alienação existente 
do sujeito, a partir do projeto ético político da profissão. Aposição do Conselho Federal 
de Serviço Social –CFESS de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o 
exercício profissional do/a assistente social no Brasil, em conjunto com os Conselhos 
Regionais de Serviço Social –CRESS, é uma das formas de garantir a direção social 
estratégica adotada pela profissão. (DA SILVA NASCIMENTO et al., 2019 p. 3). 

 

E é com base neste direcionamento da profissão que são adotadas estratégias como 

por exemplo, as ações preventivas podem auxiliar o/a assistente social na resolutividade de 

problemas de ordem social e também no âmbito da saúde, exemplo, encaminhamento para 

profissionais especializados que tratam de possíveis perfis e/ou episódios de ansiedade, 

depressão, distúrbios alimentares e/ou acidentes de trabalho, configurando a 
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multidisciplinaridade como necessária. Contudo, é importante ressaltar que o êxito de atuação 

dos profissionais e a qualidade de vida no trabalho requer não só estrutura e recursos 

apropriados para o desenvolvimento das atividades. É necessário para garantia da saúde no 

ambiente de trabalho a notória segurança e satisfação dos usuários atendidos, conforme 

assevera Merlo et al. (2014). 

Não obstante, a saúde do homem envolve um conjunto de fatores que também são 

determinantes para sua qualidade de vida. De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990: 

 

Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo 
a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (BRASIL, 
1990). 

 

A partir da identificação de possíveis problemas no âmbito social e violação de direitos 

o (a) assistente social poderá trabalhar com o desenvolvimento de políticas públicas e sociais, 

além de ações preventivas no intuito de orientar o trabalhador sobre o quanto é importante 

cuidar da saúde no ambiente de trabalho. para o exercício de suas atividades laborais, sociais, 

individuais e coletivas, além do empoderamento social quanto ao saber de seus direitos tanto 

no trabalho quanto na sociedade em geral. Em outras palavras, significa considerar as 

orientações sociais, escutas qualificadas e encaminhamentos pertinentes realizados pelo 

assistente social como uma ferramenta importante para possibilitar mudanças e 

transformações dos sujeitos, para que estes se tornem protagonistas de sua própria 

transformação social com autonomia e conhecimento de seus direitos. Assim, 

 

A transformação é reconhecida como componente essencial porque, mais que 
transmitir e propiciar conhecimentos, a ação socioeducativa inicia um processo de 
conscientização pautado na apreensão crítica da realidade. Significa tanto o 
fortalecimento da autonomia dos indivíduos como sujeitos quanto a sua organização 
e mobilização em torno de necessidades comuns no campo da esfera pública. (LIMA E 
MIOTO, 2011, p. 214). 

 

Vale pontuar a importância de se considerar que a atuação destes profissionais está 

direcionada na perspectiva de se trabalhar o trato das questões sociais e, contudo, se evitar 

que as consequências estabelecidas pela relação de exploração, compra e venda da força de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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trabalho que resultam em adoecimento do trabalhador, afastamento do trabalho, situação de 

conflitos sociais tanto no ambiente laboral quanto coletivo que vão de encontro com situações 

de pobreza e miserabilidade. Como pontua De Assis (2019) o assistente social projeta e imprimi 

uma direção social as ações projetadas e articuladas para concretizar respostas frente às 

demandas apresentadas na relação capital trabalho. Ainda ressalva que é de suma importância 

que todos os profissionais se utilizem das dimensões teóricas-metodológicas, ético-político e 

técnicas-operativas para que suas articulações sejam realizadas em totalidade e ultrapassem as 

rotinas administrativas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação capital trabalho sempre apresentou um dilema, visto que é uma balança com 

duas medidas diferentes, a classe trabalhadora é constantemente desvalorizada dentro do 

sistema capitalista sendo obrigada a viver em situação precária produzindo muito e recebendo 

pouco, essa situação além de impactar na vida social reflete diretamente na saúde mental e 

física do trabalhador. 

O debate por melhores condições de trabalho não pode ser colocado de lado muito 

menos ser tratado com um problema institucionalizado e sem perspectivas de melhorias, diante 

desse embate o assistente social deve intervir utilizando todo seu conhecimento profissional 

para manter os direitos dos trabalhadores, tentado mediar e auxiliar da melhor forma as 

relações entre empregado e empregador. Os profissionais devem estar ancorados ao PEP 

(projeto ético-político) da profissão que respalda acerca das suas atribuições e competências. 

Sendo caracterizada como uma atuação propositiva que vai além do que se estabelece, 

rompe as barreiras institucionais e beneficia seus usuários e suas produtividades no ambiente 

de trabalho promovendo um serviço ainda mais eficiente e essencial para toda a comunidade 

independe do perfil da instituição/organização (público/privada) em que se está alocado 

através da intervenção do assistente social nestes espaços de linha tênue entre capital x 

trabalho, que resulta sobretudo nas refrações da questão social que estes profissionais são 

designados a intervir vislumbrando mudanças. 

E diante de todo o exposto é importante salientar que assim como toda e qualquer área 

de atuação, sempre irão existir desafios e possibilidades do fazer profissional, e o assistente 
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social não está isento disso, pois independente do seu local de trabalho precisa ter seu exercício 

profissional pautado em ultrapassar as rotinas institucionais sempre fazendo uso de sua relativa 

autonomia, instrumentalidade e práxis profissional para possibilitar mudança. 
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