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RESUMO 
 
 

TRABALHO E ADOECIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL Resumo Este texto é resultado de uma 
pesquisa qualitativa cujo objetivo foi o de identificar os fatores presentes no trabalho do 
assistente social que acarretam processos de sofrimento e de adoecimento. Como objetivos 
específicos buscou-se conhecer as condições de trabalho desse profissional, bem como os 
desafios encontrados por eles em sua intervenção cotidiana. Partiu-se do entendimento do 
Serviço Social como trabalho, portanto analisou-se sua origem e seus fundamentos no 
processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas e suas contradições. O 
Serviço Social se consolida como profissão na divisão do trabalho, sofrendo os reflexos das 
transformações societárias. Nesse sentido a vertente marxista foi essencial para apreender e 
analisar a realidade presente. Como forma de delimitar o universo e a amostra da pesquisa, 
elegeram-se quatro assistentes sociais que residem no município de Taubaté-SP e que atuam 
em diferentes campos. Os dados e as informações foram coletados por meio da técnica de 
entrevista semiestruturada. Essa técnica ocorre mediante uma conversa guiada visando obter 
elementos significativos para a investigação. Os depoimentos foram gravados em um aparelho 
MP3, obedecendo às orientações éticas de pesquisas, que envolvem seres humanos e serão 
guardados por um período de cinco anos. Anteriormente ao desenvolvimento das entrevistas, 
foi entregue às participantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido explicando os 
objetivos da pesquisa. Ressaltou-se que não seria revelado o nome da instituição em que 
atuam e que seria mantido o sigilo de seus nomes. Resultados parciais mostram que os 
espaços sócio-ocupacionais em que os profissionais estão inseridos colocam dificuldades para 
viabilizar o projeto ético-político profissional, aliado a isso, há a vigência da reestruturação 
produtiva com respaldo no Estado neoliberal que intensifica a precarização e a 
superexploração do trabalho. A profissão tem como característica a ação interventiva sobre a 
questão social, expressa na sociedade de forma fragmentada pela violência, drogadição, abuso 
sexual, desemprego, prostituição, analfabetismo, trabalho infantil, população carcerária e em 
situação de rua, dentre outras vulnerabilidades. São demandas que remetem ao profissional o 
sentimento de impotência frente à sociedade capitalista e à ausência de respostas concretas 
às necessidades apresentadas pelos usuários, visto que sua identidade profissional está 
alicerçada aos interesses e às necessidades dos trabalhadores. Contudo, vê-se o profissional 
intervindo diretamente na contradição capital x trabalho. Sob essa perspectiva, é fundamental 
atuar não somente na defesa dos direitos da classe que vive do trabalho, bem como identificar-
se com ela. Além dessa aproximação com os problemas presentes na sociedade, em seu 
cotidiano de trabalho, o assistente social muitas vezes lida com limites institucionais, com a 
ingerência política e os ataques aos direitos dos trabalhadores. Dessa forma, como qualquer 
outro trabalhador está submetido também ao domínio do capital. Esse contexto leva à 
conclusão de que suas condições de trabalho fazem com que muitos profissionais sofram 
desgastes físicos e mentais, desencadeando processo de adoecimento e sofrimento. Palavras-
chaves: Serviço Social. Processos de Trabalho. Sofrimento e Adoecimento Profissional.  


