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RESUMO 
 
No Brasil, aproximadamente por volta das décadas de 1970 a 
1980, com as mudanças que ocorreram em meio às empresas 
capitalistas, pode-se identificar uma presença mais efetiva do 
Assistente Social na empresa. O objetivo deste trabalho é 
discutir a prática profissional do Assistente Social nas 
empresas capitalistas, considerando os dilemas enfrentados 
pelo profissional, que deverá atender às demandas da 
empresa, do trabalhador e às suas próprias, inclusive. Pode-se 
concluir que o Assistente Social atua na empresa capitalista na 
manutenção do caráter estratégico e ideológico do sistema 
capitalista, porém, concomitantemente, incide na efetivação 
dos direitos conquistados pelos trabalhadores.   
 
Palavras-chave: Trabalho. Serviço Social. Atuação 
profissional. Empresa Capitalista. 
 
ABSTRACT 
 
In Brazil, approximately around decades from 1970 to 1980, 
with the changes that occurred in the midst of capitalist 
enterprises, one can identify a more effective presence of the 
social worker in the company. The objective of this paper is to 
discuss the professional practice of the social worker in 
capitalist enterprises, considering the dilemmas faced by the 
professional, which should meet the demands of the company, 
the employee and their own inclusive. It can be concluded that 
the social worker acts in capitalist enterprise in maintaining the 
strategic and ideological character of the capitalist system, 
however, concomitantly, focuses on the realization of the rights 
won by the workers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As primeiras experiências referentes à inclusão dos Assistentes Sociais na 

empresa datam dos anos 40, com a criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e SESI (Serviço Social da Indústria); porém, esses profissionais só ganharam 

maior efetividade a partir dos anos 60 e 70, no contexto dos avanços da industrialização e 

da política, com maior expressão da classe trabalhadora, com o levante dos movimentos 

sociais dos trabalhadores da classe operária, dando um impulso ao serviço social 

empresarial.  

No Brasil, especificamente a partir dos anos 1970 a 1980, com as mudanças que 

ocorreram em meio às empresas capitalistas, podemos identificar uma presença mais 

efetiva do assistente social na empresa. O período era de busca de uma nova dinâmica de 

acumulação produtiva, na consolidação de um mercado mais globalizado e competitivo. Ao 

longo dessa década em diante, houve profundas alterações no mundo do trabalho, nas 

organizações, onde foram apresentadas aos trabalhadores novas condições de inserção no 

trabalho e inovações organizacionais. 

Nesse contexto, o Assistente Social passa a ser recrutado, pela sua capacidade 

de “persuasão e convencimento” para realizar o trabalho de elo entre empresa e 

trabalhador, com o objetivo de garantir à empresa o envolvimento do trabalhador nas metas 

de produção, nas políticas de responsabilidade social e etc. Além disso, garantindo a 

satisfação do trabalhador ao que se referem as suas necessidades fisiológicas, sociais, de 

segurança, estimas e autorrealização, conforme expressa Maslow na Teoria da Hierarquia 

(BARROS NETO, 2001, p. 106), isso para atender às demandas da empresa de 

engajamento do trabalhador e às demandas do trabalhador de ter as condições mínimas e 

dignas de trabalho (AMARAL e CESAR, 2013). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é compreender o exercício 

profissional do Assistente Social em empresas capitalistas com o intuito de fortalecer a 

literatura deste assunto, que é escassa, e de levantar a discussões sobre o processo de 

produção e reprodução social em que o Assistente Social de empresa está envolvido, tendo 

como foco, inclusive, a reestruturação produtiva no mundo do trabalho, uma vez que “[...] a 

empresa é uma sociedade que realiza seu trabalho através da divisão do trabalho” 

(BRAVERMAN apud MOTA, 1981, p.228). 

Dessa forma, a fim de ampliar os conhecimentos a cerca do exercício 

profissional do Assistente Social em empresa realizou-se pesquisa qualitativa que segundo 

Minayo (2011, p.21), 
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[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com 
um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 
dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui 
como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 
realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2011, p.21). 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa se encaixa perfeitamente no processo de 

construção deste trabalho que é constituído a partir do relato de experiências de quatro 

estagiárias de Serviço Social em empresa, duas ainda são estagiárias, uma não é mais e a 

outra era estagiária e agora é assistente social em empresa. 

A análise dos relatos será realizada através da reflexão do exercício profissional 

e da confrontação com o aporte teórico estudado, a fim de identificarmos as principais 

características do exercício profissional do assistente social, além da função do serviço 

social na empresa. O estudo deverá apontar os desafios e os alcances do trabalho 

profissional nesta perspectiva, através das informações coletadas na literatura estudada e 

na coleta das informações em campo (AMARAL e CESAR, 2013). 

 

 

2. O DILEMA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA EMPRESA CAPITALISTA 

 

 

O exercício profissional do Assistente Social na empresa capitalista é 

caracterizado pelo desafio de atender às demandas do empregador e do trabalhador, a 

pergunta pertinente é, existe a possibilidade de atender e satisfazer ás necessidades de 

ambas as partes? Por experiência, pode-se dizer que não.  

Esta confirmação se autoexplica quando se conhece o processo de produção no 

qual estamos inseridos. O sistema capitalista visa ao lucro, isto é fato, o discurso de 

responsabilidade social, da colaboração e da participação nos lucros soa muito bem, mas a 

análise sobre o que há por trás de todo esse discurso, nos mostra uma forma inteligente de 

manipulação coerciva. 

O assistente social contribui para esse processo de reprodução social e cultural, 

tendo em vista que ele é o organizador, gerenciador e mediador das ações que geram a 

satisfação dos trabalhadores, consequentemente o seu engajamento no processo de 

produção e, por conseguinte, a satisfação do empregador e do trabalhador. De acordo com 

Amaral e Cesar (2013), 

 

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 vida particular. Assim, ao mesmo 
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tempo em que interfere na reprodução da força de trabalho, pó meio da 
administração de benefícios sociais ou dos “salários indiretos”, exerce o papel de 
mediador nas relações empregado-empresa, implementando programas integrativos 
que, abrangendo a família-comunidade, contribuem para a intensificação do controle 
e do disciplinamento dos trabalhadores, endo em vista a sua subordinação aos 
requisitos do processo de valorização. (AMARAL E CESAR, 2013, p. 10) 

 

Verifica-se o caráter dual que a atuação profissional do Assistente Social em 

empresas capitalistas denota, uma vez que o profissional necessita atender a duas 

demandas opostas e complementares ao mesmo tempo: os direitos dos trabalhadores – 

trabalho digno, salário justo, qualidade de vida – e os direitos do empregador – garantir a 

produção, o lucro, a força de trabalho, qualidade de vida. 

Percebe-se que o exercício profissional tem um caráter pedagógico educativo, 

tendo em vista que é o Serviço Social o responsável pela elaboração de programas e 

projetos que desenvolvam o sentimento de qualidade de vida, de segurança no trabalho 

entre outros que sejam necessários para assegurar o processo de produção, ou melhor, a 

força de trabalho. 

 

Cabe destacar que o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social nas empresas 
mantém o seu caráter “educativo”, voltado para mudanças de hábitos, atitudes e 
comportamentos do trabalhador, objetivando sua adequação ao processo de 
produção. Desse modo, o profissional continua sendo requisitado para responder às 
questões que interferem na produtividade – absenteísmo, insubordinação, acidentes, 
alcoolismo etc. -, a intervir sobre os aspectos da vida privada do trabalhador, que 
afetam seu desempenho – conflitos familiares, dificuldades financeiras, doenças etc. 
– e a executa serviços sociais asseguradores de manutenção da força de trabalho. 
(op cit) 

Podemos afirmar, que desde o surgimento da profissão no final dos anos de 

1920 e anos 1930 as empresa privadas tem ligação com o serviço social, tendo em vista a 

profissão nesse período ser demanda pelo Estado, para atender interesses desse, da igreja 

católica e da burguesia, que era constituída nesse período, em sua maior parte, pelos donos 

de indústrias. (IAMAMOTO, 2011) Porém foram nas décadas de 1940 e 1950, que o 

assistente social de fato adentrou as empresas privadas no Brasil (MOTA, 2010). 

Essa inserção do profissional de Serviço Social ocorre com a criação do SENAI, 

em 1942 e do SESI em 1946. O SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) surge 

com a responsabilidade de gerenciar em âmbito nacional, todas as escolas de 

aprendizagem industrial. Seu objetivo principal consiste, em qualificar a força de trabalho 

que em sua predominância eram trabalhadores da produção industrial (IAMAMOTO, 2011). 

O cenário industrial em expansão precisava de mão de obra qualificada, o 

suprimento das demandas com a mão de obra estrangeira, já em declínio, ressaltava a 

necessidade das empresas qualificarem os seus trabalhadores e assim os adequarem a sua 

gestão.   
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Nessa perspectiva de adequação é que o Serviço Social é introduzido; 

incorporado ao SENAI, os Assistentes Sociais para além de sua atuação assistencialista 

aliadas a atividades de cunho higienistas de controle da ordem a favor da moral burguesa, 

são potencializados como meio para o alcance da expansão e solidificação da ordem 

capitalista, através das empresas (IAMAMOTO, 2011). 

 O SENAI encenou uma nova postura do Estado e da burguesia diante da 

classe trabalhadora, postura essa na qual a educação surge como meio, para a 

conservação e reprodução da força de trabalho da classe operária. Foi o inicio de um 

processo em que incorporou o assistente social nas empresas privadas, mais 

especificamente, nas indústrias, processo que foi adensado posteriormente com a instituição 

do SESI (IAMAMOTO, 2011). 

O SESI surge no período em que o país passava pela construção da nova 

Constituição, é fruto das dificuldades resultantes do pós-guerra, do interesse do Estado em 

participar e estimular a participação das classes sociais abastadas em iniciativas, que 

promovessem o bem estar dos trabalhadores da indústria e também da constatação que a 

confederação das indústrias possuía recursos, para proporcionar aos trabalhadores a 

assistência social. Essa assistência perpassava as condições de higiene, habitação e 

nutrição dos operários, e trouxe à relação de patrões e operários uma questão solidária 

imbuída numa perspectiva de justiça social.  

 O Trabalho do SESI é uma extensão do que foi implantado inicialmente com o 

SENAI, os Assistentes Sociais dão continuidade às praticas assistencialistas e de cunho 

educativo, elaboram e executam ações, que antes de qualquer coisa se fundamentam no 

interesse, que as empresas possuem em expandir o capital. Ambas as instituições utilizam o 

serviço social como meio para manutenção da ordem capitalista.  As ações elaboradas 

pelos assistentes sociais são instrumentos eficientes, para manter a qualidade da força de 

trabalho.  

 Podemos colocar que as semelhanças da atuação do Assistente Social no 

SESI com as experiências do Serviço Social no SENAI estão ligadas principalmente na 

interlocução da atuação profissional com o projeto burguês industrial. Porém ao analisar a 

atuação em uma maior amplitude, fica claro que no SESI a profissão se institucionaliza e se 

organiza. Por ser uma instituição administrada e subsidiada exclusivamente pelo 

empresariado, o SESI investe na ampliação dos serviços assistenciais, que se estrutura na 

grande capacidade financeira a qual solidifica a base de recursos materiais como alicerce da 

prática social (IAMAMOTO, 2011). 

Esse mesmo suporte material permitirá, concomitantemente, a organização de 
verdadeiros departamentos de serviço social onde o trabalho coletivo- entre 
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Assistentes Sociais e entre esses e outros profissionais – quebrarão anterior 
isolamento do Assistente Social, integrando-o num trabalho coletivo (IAMAMOTO, 
2011, p. 294). 

Conforme Mota (2010) apesar do Serviço Social estar presente em algumas 

empresas na década de 1940, é notório que a inclusão da profissão nesse espaço se deve a 

conjunturas específicas, a partir da década de 1960. Ainda segundo a autora os avanços do 

processo de industrialização e a articulação da classe trabalhadora por meio dos operários, 

instituem condições objetivas para o surgimento do Serviço Social na área empresarial.  

Nas décadas seguintes, 1970 e 1980, é significativa a atuação do assistente 

social nas empresas privadas. É um cenário ainda marcado pela ditadura e pela 

organização política da classe trabalhadora, período de surgimento das organizações 

sindicais, partidos políticos comissões de fábrica entre outros, que atribuídos de forte 

consciência política, imprimiam suas formas de combate à relação com o capital (AMARAL e 

CESAR, 2009).   

A organização da classe trabalhadora e a luta por seus direitos se constituíam 

uma ameaça para a hegemonia e domínio burguês. O receio de sofrer efeitos da articulação 

do proletariado na produção da força de trabalho e assim na obtenção dos lucros fez com 

que a empresa tomasse medidas de controle para manter sua ordem. Conforme Mota 

(2010) pode-se concluir que a requisição do Assistente Social na empresa privada emerge, 

tendo em vista os serviços prestados por esse trabalhador atender historicamente as 

necessidades da empresa. 

Nesse cenário, a empresa se encontra dotada das medidas flexíveis do sistema 

e vivencia um momento marcado pela inovação tecnológica, em que informatiza os seus 

processos e os torna mais dinâmicos. Também marca o cenário empresarial nesse 

momento, os programas empresariais, especialmente os de qualidade total5 e os programas 

participativos6 (AMARAL e CESAR, 2009).  

O assistente social se insere nesse contexto e enquanto trabalhador, também 

vivencia o processo de flexibilização no seu cotidiano, processo que, impõe novas 

                                                           
5
 Segundo Chiavenato, em sua obra “Introdução à Teoria Geral da Administração” (2003), enquanto a 

melhoria contínua da qualidade é aplicável no nível operacional, a qualidade total estende o conceito 
de qualidade para toda a organização, abrangendo todos os níveis organizacionais, desde o pessoal 
do escritório e do chão de fábrica até a alta cúpula em um envolvimento total. 
6
 Segundo Flávio Marcílio Rabelo, “na medida em que um programa da qualidade na linha da gestão 

da qualidade total constitui uma profunda mudança organizacional para muitas empresas, a 
existência de programas participativos que assegurem o envolvimento real do maior número de 
funcionários no processo decisório relativo a essa mudança ajuda a reduzir as resistências, naturais 
em qualquer organização, a uma transformação mais radical”, ou seja, os programas participativos 
têm o intuito de envolver os trabalhadores nas decisões da empresa, mas há algum interesse nessa 
participação que convém mais ao empregador que ao empregado. 
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demandas, habilidades e competências. Essas que estão inteiramente ligadas ao desejo da 

empresa em manter a hegemonia sobre a classe trabalhadora e expandir o capital. Assim, 

  A presença do assistente social numa empresa, antes de qualquer coisa, vem 
confirmar que a expansão do capital implica na criação de novas necessidades 
sociais. Isto é, a empresa, enquanto representação institucional do capital passa a 
requisitar o assistente social para desenvolver um trabalho assistencial educativo e 
educativo junto ao empregado e família. (MOTA, apud CESAR E AMARAL 2009, 
p.414). 

   
A empresa privada nas décadas de 1990 e 2000 possui uma dinâmica de 

trabalho a qual, se estende até os dias atuais, marcada pelas políticas neoliberais, aliadas a 

medidas ainda eminentes da reestruturação produtiva. A empresa adota os mecanismos 

advindos desses processos, os quais influenciam a dinâmica organizacional desse espaço. 

A flexibilidade dos processos de trabalho dispõe ao trabalhador algumas 

características pelas quais, este, deve ser capaz de exercer múltiplas atividades, precisa ser 

adaptável, ou seja, sua força de trabalho deve se adequar as mais diversas transformações. 

Além disso, deve possuir qualificação profissional. O assistente social enquanto trabalhador 

desse espaço está submetido a essas requisições e exigências, sua atuação ocorre no 

limite entre o interesse da empresa e do trabalhador.  

  [...] a atuação do assistente social nas empresas capitalistas também é objeto de 
novas exigências e qualificações [...] A complexificação da sociedade, as mudanças 
no mundo do trabalho,no papel do empresariado e protagonismo dos organismos 
internacionais na definição das estratégias de “desenvolvimento” para os países 
periféricos, são alguns determinantes que conduzem a ação profissional 
caracterizadas por rupturas e continuidades.[...] (AMARAL E CESAR, 2009, p.416). 

 

Diante do exposto, compreende-se que a inserção do Assistente Social na 

empresa privada sofre junto a esta, os efeitos das transformações do capital no mundo do 

trabalho. Remete-nos, a visão capitalista, através da qual, o empresariado compreende a 

classe trabalhadora e em que se insere o assistente social.  

O objetivo central não muda: a acumulação do capital e a obtenção de lucros 

estão no centro da exploração e precarização da força de trabalho. Estas duas últimas, por 

sua vez, são sempre mascaradas com “serviços/direitos” que são travestidos de benefícios, 

e que nesse cenário atuam como mecanismos de alienação e cooptação da classe 

trabalhadora.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O serviço social no contexto empresarial passa por um processo de 

amadurecimento permeado pelas grandes contradições que são vivenciadas por esses 

profissionais, de uma forma mais visível na empresa capitalista, pois se trata de um campo 

de mediação mais complexo. 

 A atuação do Assistente Social no terreno das relações capitalistas, 

propriamente ditas, proporciona a esses profissionais uma visão concreta da realidade de 

exploração capitalista, pela qual os trabalhadores estão submetidos diariamente no 

desenvolvimento do processo de trabalho. O profissional vive numa relação conflituosa na 

sua atuação, pois está ligada mediação de conflitos e interesses antagônicos, visando ao 

cumprimento das necessidades do sistema de alienação, bem como, seu compromisso com 

a classe trabalhadora.  

O Serviço Social está intimamente ligado com a administração dos “benefícios”, 

entretanto os “benefícios” são direitos dos trabalhadores, pois eles já produziram mais-valia 

que foi apropriada pela empresa e pelo Estado. Portanto, pode-se inferir que os “benefícios” 

não são boas ações de ordem empresarial, pois são criados pela própria classe 

trabalhadora e devem ser vistos como direitos conquistados, pois muitas vezes aparecem 

de forma mistificada pelo capital.  

Com base nesse pensamento, percebe-se que o Serviço Social tem um grande 

desafio a ser consolidado, principalmente na empresa capitalista, ao que se refere à 

efetivação do seu projeto ético-politico e na busca pelo rompimento da prática conservadora 

e de forma tutelada.  

Esses profissionais devem atuar de forma a reforçar seu compromisso político, 

no qual os sujeitos devem se tornar protagonistas da própria história, de forma a 

descobrirem possibilidades e contornarem limitações na busca pela transformação da 

realidade. 
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