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RESUMO:  

O presente artigo discute a alteração da inserção do assistente 
social na empresa através do deslocamento de sua função 
para o cargo de analista de recursos humanos. Este cargo é 
ocupado por profissionais de diferentes formações e que 
contribuem, a sua maneira, para a implementação da política 
de RH na empresa.     Esta política é responsável pela gestão 
da força de trabalho que acompanha a dinâmica das 
necessidades de produção, mediante sua reestruturação. 
Constituí-se numa política engessada, o que torna desafiadora 
a ação profissional diante dela e traz ao serviço social novas 
necessidades de aprimoramento teórico e prático. 
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ABSTRACT: 

The present work discusses the displacement of the social 
assistant to occupy the post of human resources analyst inside 
a company. This post is occupied by professionals from 
different areas of formation, who contribute in their own manner 
for the implementation of human resources politic in the 
company. This politic is responsible to manage the work force, 
which follows the dynamics of the necessity of production, via 
its restructuring process. This is a kind of hard politic, in such a 
way, that the action of the professional against it is challenging. 
Thus, it brings to the social service the necessity of theoretical 
and practical upgrading. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo decorre da atuação na área de recursos humanos na sede da 

empresa Oi, filial PB1. Atualmente os assistentes sociais têm sido convocados pelas 

empresas para exercerem o cargo de analista de recursos humanos ou cargos semelhantes, 

diante disso, novos desafios vêm sendo impostos a esses profissionais. Entretanto, o que 

pretendemos discutir aqui é o fenômeno de deslocamento de função, onde um profissional é 

contratado inicialmente para exercer o cargo de assistente social, e mediante o processo de 

reestruturação da produção, que acontece de forma particular em cada empresa, este 

profissional é deslocado para outro cargo, sendo ele multidisciplinar.  

O deslocamento de função para cargos multidisciplinares é uma forma de 

precarização do trabalho que acontece mediante alteração no plano de cargos e salários de 

uma empresa, essas alterações acontecem em geral, na medida em que elas vão se 

reestruturando e modificando sua composição hierárquica.  

Em 1998, houve um processo de reestruturação da Telemar Norte leste SA (Oi). Esse 

processo provocou mudanças na sua composição organizacional e consequentemente no 

setor de recursos humanos, responsável pela organização e controle do trabalho no âmbito 

da produção. 

Após a reestruturação, o padrão da empresa tornou-se mais simplificado e enxuto, 

fazendo com que o setor de recursos humanos deixasse de ser dividido em departamentos 

para tornar-se uma área plural, na qual profissionais de diferentes categorias pudessem 

estar atuando, exercendo cargos e ações multidisciplinares. De acordo com César (2006) as 

determinações da reestruturação produtiva engendraram “redefinições na ação dos 

chamados trabalhadores da área de recursos humanos, onde se incluem os profissionais de 

Serviço Social” (p.123). 

Profissionais como psicólogos, administradores e até assistentes sociais que 

atuavam na área de recursos humanos foram demitidos. Os poucos que permaneceram na 

empresa deixaram de exercer suas profissões para assumirem o cargo de analista de 

recursos humanos, um cargo bastante restrito, sobrecarregado, de funções diversificadas e 

burocráticas. Serra (2001) apud Abreo e Fávaro, nos alertou para a possibilidade do 

deslocamento do Serviço Social para área de recursos humanos, provocar uma disputa com 

outros profissionais que tradicionalmente atuam nessa área. 

Esses desvios de funções implicaram na potencialização do ritmo de trabalho e 

sobrecarga de tarefas dos profissionais da área, inclusive dos assistentes sociais, pois ao 

terem seus cargos alterados, precisaram desenvolver um perfil polivalente, agregando mais 
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funções ao seu trabalho. Algumas dessas funções correspondem às atividades 

tradicionalmente requeridas ao serviço social na empresa, enquanto, outras, vão sendo 

modificadas de acordo com as estratégias de controle do trabalho provenientes da política 

de recursos humanos, ou a partir da substituição de atendimento presencial por novas 

mediações tecnológicas que vêm sendo implementadas nesta área.  

 

2 O SERVIÇO SOCIAL NA EMPRESA E A REQUISIÇÃO PARA O CARGO DE 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Pelo reconhecimento de seu trabalho integrativo, tradicionalmente, o assistente 

social é requisitado a atuar em recursos humanos para dar respostas às necessidades 

humanas e formar uma sociabilidade do trabalhador de forma a colaborar com a 

manutenção da produtividade. Tais exigências sugerem que o serviço social na empresa 

serve como instrumento promotor da adesão do trabalhador às exigências do processo 

produtivo. Por isso, os assistentes sociais refuncionalizam suas demandas de acordo com 

as inovações da modernidade (CÉSAR, 2006). 

A requisição para o cargo de analista de recursos humanos, gerou ainda mais 

impossibilidade de alinhar a prática profissional ao projeto ético e político do serviço social, 

já que, este nega o projeto neoliberal, que é determinante para que o capitalismo mantenha-

se hegemônico. O projeto ético político do serviço social é totalmente a favor dos direitos da 

classe trabalhadora, recusa a arbitrariedade e autoritarismo que o neoliberalismo dissemina 

para manter a exploração.  

Holanda (2001) afirma que o neoliberalismo é um pensamento ideológico 

influenciado pela racionalidade iluminista e serve de base para a reestruturação produtiva. 

Ele está fundamentado na teoria da liberdade individual, na defesa da propriedade privada e 

na desregulamentação da economia. 

No âmbito da empresa, o conteúdo ideológico neoliberal, apregora discursos 

voltados para a qualidade, produtividade e excelência como forma de manter os 

trabalhadores sintonizados com os objetivos da organização, o setor de recursos humanos, 

por intermédio de seus profissionais, administra esses conteúdos. 

Por esses e outros motivos ao ser requisitado na área de recursos humanos, o 

assistente social vivencia a conflitiva de atuar alinhado ao projeto ético político de sua 

profissão e, ao mesmo tempo, corresponder as necessidades do projeto neoliberal.  

 

A consolidação do projeto ético-político profissional que vem sendo construída 
requer remar na contracorrente, andar no contra vento, alinhando forças que 
impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na vida em sociedade. 
(IAMAMOTO 2008, p. 141) 
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O deslocamento do assistente social para o cargo de analista de recursos humanos, 

é um fenômeno particular, mas que expressa como a reestruturação produtiva tem alterado 

as políticas, demandas e requisições nesta área, e como estas alterações vêm incidindo 

sobre a profissão e sobre a classe trabalhadora.   

Iamamoto (2008) afirma que esses novos aspectos na esfera do mercado 

profissional do assistente social, muitas vezes têm sido lidos, esvaziadamente, como 

“desprofissionalização”, “perda de espaço”, “restrição de suas possibilidades 

ocupacionais”... 

 

Tal discurso revela, sim, as dificuldades de se apreender as alterações históricas 
que processos sociais macroscópicos vêm gerando no campo profissional. 
Alterações essas que têm de ser “agarradas” – decifradas e antecipadas – pelas 
agências de formação, como requisito para se qualificar profissionais afinados 
criticamente com a contemporaneidade e que nela tenham lugar, reforçando o já 
afirmado anteriormente. (p.183-184) 

 

O trabalho na política de recursos humanos apresenta-se como um campo no qual 

se confrontam tendências de força da relação capital-trabalho. O espaço empresarial 

apresenta um forte reflexo da contradição inerente à sociedade capitalista, fazendo com que 

o profissional se defronte com inúmeras dificuldades para realizar o seu trabalho em 

consonância com o projeto ético político e estabelecer seu compromisso na articulação dos 

trabalhadores em torno de seus interesses de classe. Diante dessa conjuntura adversa, 

compreender os fenômenos em torno da inserção dos assistentes sociais nesse restrito, 

embora não menos importante espaço ocupacional, torna-se ainda mais desafiante.   

 

3 REESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E SUAS INCIDÊNCIAS NO SETOR DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Reestruturação produtiva é um processo constante pelo qual, para garantir a 

otimização dos lucros, o capital articula formas de produção cada vez mais aprimoradas, 

isso acarreta o reordenamento da relação do homem com objeto de trabalho. Entretanto, 

além da flexibilidade no aparato produtivo, é preciso também flexibilizar a organização do 

trabalho (ANTUNES 2010, p.33).  

Marx nos remete esta noção:  

 

À medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, ela se torna o meio 
de utilizar trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento corporal 
imaturo, mas com membros de maior flexibilidade. (MARX 1996, p.28) 
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Ou seja, o desenvolvimento da maquinaria é um elemento potencial de 

emancipação, mas sob a mediação do capital ele causa a miserabilidade do trabalhador.  

A reestruturação produtiva ocorrida na década de setenta representa a alternativa 

engendrada pelo capitalismo para recuperar-se da crise na qual se encontrava, esta, 

desencadeada pela exaustão do padrão de acumulação fundado no regime rígido 

(Fordismo-Keynesiano).  

Na produção Fordista, o trabalhador era colocado num posto fixo e realizava uma 

atividade laboral que exigia extrema resistência física e psíquica, devendo permanecer oito 

horas repetindo os mesmos sucessivos gestos da parte que lhe cabia na produção. As 

condições de trabalho a que eram submetidos os funcionários nas fábricas propiciavam 

tanto a extração da mais-valia2, quanto os disciplinava a ter sua vida submetida ao trabalho, 

inclusive no espaço além da fábrica. 

Apesar de ter se apresentado por muito tempo como modelo que conseguiu 

assegurar o ciclo de expansão econômica, em meados da década de 60 alguns sinais de 

esgotamento do fordismo tornaram-se evidentes (HARVEY 1999). 

Para conter a crise e recuperar o ciclo produtivo do capital, dá-se início a um 

processo de reestruturação do modelo de produção, ou seja, a decisão pela implementação 

do toyotismo. Se no Fordismo ficava sob a alçada da gerência científica administrar e 

planejar as tarefas a serem realizadas pelos operários nas máquinas, no toyotismo há uma 

inversão desse valor: O trabalhador agora é valorizado pela sua capacidade 

multiprofissional e convidado, não apenas a participar da produção propriamente dita, mas a 

usar sua intelectualidade para estar integrado a todos os níveis do processo produtivo.  

Para Harvey (1999), essa valorização intelectual do trabalho corresponde à 

estratégia do capitalismo de extrair ao máximo a capacidade laborativa do trabalhador, das 

mais variadas formas que ele pode contribuir para a intensificação do processo produtivo.  

Foi a partir do Toyotismo que a reestruturação produtiva encontrou as condições para 

garantir a racionalização da força de trabalho, neste sentido, mais que uma simples 

passagem de um processo de produção para o outro, o esgotamento do fordismo significou 

a reorganização e recomposição de um sistema para garantir a continuação da hegemonia 

burguesa. 

 

Numa conjuntura de crise, a reestruturação produtiva é uma iniciativa inerente ao 
estabelecimento de um novo equilíbrio instável que tem como exigência básica, a 

                                                 
2
 Segundo Marx (1996, p.267) “Produz-se mais-valia quando se materializa em mercadorias a 

quantidade de trabalho excedente que se pode extorquir”.   
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reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo de 
reprodução do capital, tanto na esfera da produção quanto nas das relações sociais. 
(MOTA, 2008, p. 85) 

 

O toyotismo tem como principio básico o just in time, ou seja, tempo justo, este 

objetiva o melhor aproveitamento possível do tempo para a produção. Funciona a partir do 

sistema kanban, que são comandos para repor as peças do estoque, de forma que este seja 

mínimo, pois sua produção é muito vinculada à demanda, além de ser bastante 

heterogênea. Horizontaliza a produção transferindo grande parte desta para 

empreendimentos menores, empresas terceirizadas, o que precariza condições de trabalho 

(ANTUNES, 2010). 

A passagem do modelo fordista para o padrão toyotista ocasionou novas 

configurações sobre o mundo do trabalho e alterou significativamente suas formas de 

gestão, provocou mudanças na organização das estruturas empresariais e 

concomitantemente, o setor de recursos humanos, responsável pela organização do 

trabalho no âmbito da produção, também sofreu intensas alterações.  

A premissa básica do setor de recursos humanos é alinhar pessoas e objetivos à 

estratégia da organização. Nesta área são articuladas políticas e um conjunto de práticas 

que conduzem os trabalhadores aos requisitos de qualidade e produtividade do mercado 

competitivo.  

Considerando suas particularidades, ao se reestruturarem, as empresas utilizam 

formas de gestão capazes de envolver o trabalhador aos objetivos organizacionais e 

promover incentivos que camuflem a exploração a qual o submete. Essa articulação é 

administrada pelo setor de recursos humanos de cada empresa.  

 

A necessidade do envolvimento dos trabalhadores com as metas de qualidade e 
produtividade, reforça a necessidade de adoção de modelos de gestão que supõem 
mecanismos de aprendizagem, de controle e de socialização da cultura do trabalho 
em cada empresa. (CESÁR 2006, p.123) 

 

O processo de organização do trabalho se mediatiza a partir de uma intensificação 

das condições de exploração, de forma que a produção seja flexibilizada e a produtividade 

alargada, e a tradição conflitiva que sempre permeou a relação patrão e empregado, seja 

amortecida. (MOTA E AMARAL 2006, p. 30). 

Objetivando manter a inexistência de conflitos, o capital procura controlar sua força 

de trabalho por intermédio da área de recursos humanos, para alcançar, entre outros 

objetivos, a continuidade do processo de expropriação de trabalho excedente.  

Este controle se modifica mediante necessidades diferentes de acumulação e de 

exploração da força de trabalho em determinadas conjunturas históricas. Compreende-se, 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

portanto, que o controle do processo de trabalho seja de fundamental importância para o 

capitalista, uma vez que, é esse controle que lhe permite incrementar o excedente. (NETTO 

E BRAZ, 2008, p.111) 

Várias estratégias são articuladas para controlar a força de trabalho, do código de 

ética à manutenção do desemprego. É na condição de desemprego que, assim como 

qualquer outra mercadoria, a força de trabalho está sujeita às leis de mercado, à oferta e à 

procura, podendo ser rejeitada e em outras situações muito procurada (TAVARES, 2004). 

Dessa forma, o trabalhador para inserir-se no mercado de trabalho submete-se a 

exploração.  

O toyotismo reforça o controle e a disciplina no trabalho à medida que transforma 

os objetivos diretos do capital em objetivos do próprio trabalhador SANTOS (2010, P.127). O 

caso dos programas de metas é bem emblemático, as metas submetem os trabalhadores a 

um permanente processo de tensão, stress e auto-exploração. 

 Esta forma de produção trouxe a reformulação de procedimentos de dominação e 

subordinação no trabalho. As formas de controle no toyotismo procuram captar as 

capacidades intelectuais e cognitivas dos trabalhadores (idem). Os círculos de controle de 

qualidade (CCQ), por exemplo, são grupos de trabalhadores incentivados a discutir trabalho 

e desempenho com vista a aumentar a produtividade da empresa e esta é uma nova forma 

de apropriação do saber fazer intelectual pelo capital (ANTUNES, 2010). 

A partir da necessidade de controle permanente da força de trabalho, as empresas 

requisitam profissionais para atuarem na área de recursos humanos, profissionais que, a 

partir das suas ações, legitimem os interesses do empregador e atendam suas 

conveniências. O assistente social é um desses profissionais (MOTA 2006). É nessa 

perspectiva que o serviço social nas empresas é direcionado a exercer funções de apoio à 

administração do trabalho, intervindo na repressão dos conflitos e na condução dos 

trabalhadores às necessidades do processo produtivo. 

Para Iamamoto (2008), reprimir os conflitos tornou-se necessário quando a classe 

trabalhadora estava em emergência e passou a cobrar seu reconhecimento por parte do 

estado e empresariado através de reivindicações por melhores condições de trabalho.  

No fordismo, o assistente social intervinha no sentido de fiscalizar um modelo de 

trabalhador, o qual deveria estar enquadrado aos padrões de moralidade social que envolvia 

desde questões ligadas a sexualidade e a família até as formas de consumo. Todo esforço 

era voltado para forjar um tipo particular de trabalhador adequado ao processo produtivo e 

impor um determinado padrão de consumo (IAMAMOTO E CARVALHO, 2003). Para tanto, 

Ford contratou, em 1916, vários assistentes sociais que foram visitar os lares dos 

trabalhadores para fiscalizar o comportamento social (HARVEY, 1999).  
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Mas o contexto da produção toyotista, delineia os contornos de uma nova 

racionalidade técnica e ideopolítica, que perpassa as políticas de recursos humanos e 

atravessa o exercício profissional do assistente social, fazendo com que alguns elementos 

da prática permaneçam e outros sejam superados.  

 

O serviço social sempre foi chamado pela empresa para eliminar focos de tensões 
sociais, criar um comportamento produtivo da força de trabalho, contribuindo para 
reduzir o absenteísmo, viabilizar benefícios sociais, atuar em relações humanas na 
esfera do trabalho. Embora essas demandas fundamentais se mantenham, elas 
ocorrem hoje sob novas condições sociais, e, portanto, com novas mediações 
(IAMAMOTO 2008, p. 47) 

 

Visando superar os desafios da competitividade, as empresas elaboram um conjunto 

de iniciativas que apontam para novas modalidades de consumo da força de trabalho, de 

controle da mesma e de sua reprodução material. Essas modalidades se revertem em 

demandas profissionais para o serviço social (CÉSAR 2006). 

Abreo (2001, p. 51) descreve algumas dessas políticas:  

 

Nas novas modalidades de gestão e estratégias empresariais, que visam ao controle 
da qualidade do produto, da prestação de serviços e da força de trabalho, são 
utilizadas novas políticas de administração, onde se inserem uso de expressões 
como reengenharia organizacional, qualidade total, gerenciamento estratégico, 
gestão participativa e qualidade de vida. 

 

Os novos perfis dessas políticas alteram desde critérios de contratação (exige 

recrutamento e a seleção de pessoal), à adoção de programas e sistemas internos para 

manter o trabalhador em sintonia com os objetivos coorporativos (exige reforço na educação 

e nos treinamentos). Elas objetivam a formação de um quadro de empregados: mínimo em 

tamanho, e máximo em eficiência, (ênfase na polivalência) que seja competente e que 

possa se adaptar rapidamente às inovações (CAMPOS apud ABREO, 2001). 

 

Para o ingresso na esfera empresarial têm sido exigidos requisitos que extrapolam o 
campo de conhecimento para abranger “habilidades e qualidades pessoais” tais 
como: experiência, versatilidade, iniciativa e liderança, capacidade de apresentação 
e negociação em público, fluência verbal, habilidade no relacionamento e 
capacidade de sintonizar-se com as rápidas mudanças no mundo dos negócios. 
(IAMAMOTO 2008, p. 130) 

 

A substituição da eletrônica pela microeletrônica possibilitou a redução do consumo 

da força de trabalho, a partir da introdução da polivalência e da multifuncionalidade, o 

controle da força de trabalho se dá, dentre outras formas, a partir de incentivos a 

produtividade e programas participativos, enquanto que é delegado, as políticas de 

benefício, a reprodução material da força de trabalho.  As empresas procuram trabalhar com 
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ações de valorização dos seus “colaboradores”, através de investimento e qualificação, 

programas de Remuneração Variável, Premiação De Desempenho, Desenvolve Canais De 

Comunicação Entre vários níveis hierárquicos, eventos sócio-culturais, programas 

motivacionais, pacotes de benefícios e salários atraentes. Essas são estratégias de recursos 

humanos para aderir a confiança, motivação dos trabalhadores em que o serviço social vem 

atuando e alterando seu perfil de prática profissional (CÉSAR 2006). 

O controle sobre o trabalho torna-se menos coercitivo e mais consensual, adere 

estratégias persuasivas, objetiva a adesão passiva dos trabalhadores às exigências do 

processo produtivo, apregoa o discurso sobre as noções de competência, participação, 

equipe e autonomia, como forma de humanização do trabalho (BERNARDO 2006). 

 

(...) a sujeição do ser que trabalha ao espírito Toyota, à “família” Toyota, é de muito 
maior intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do fordismo. 
Esta era movida centralmente por uma lógica mais despótica; aquela, a do 
toyotismo, é mais consensual, mais envolvente, mais participativa e mais 
manipulatória. (ANTUNES, 2010 p. 39-40) 

 

As inflexões do processo de reestruturação produtiva, no passo em que reeditam as 

demandas históricas ao Serviço Social na empresa, determinam novos conteúdos para a 

prática e modificam consideravelmente as condições de trabalho do profissional, ou seja, 

afetam a forma de “ser e de viver” do trabalho do assistente social” (CÉSAR, 2006). 

No caso da empresa onde ocorreu nossa experiência, após a reestruturação 

produtiva, o assistente social foi deslocado de sua função para exercer o cargo de analista 

de recursos humanos. Esse cargo exige que o profissional seja um implementador das 

políticas desta área, mas que não tenha efetiva participação na elaboração das mesmas, 

pois esta é planejada por outros funcionários da matriz, que na condição de gerentes, 

personificam o interesse da empresa.   

  As mudanças societárias em curso estão modificando tanto a divisão do trabalho na 

sociedade quanto a divisão técnica do trabalho no interior das estruturas produtivas 

(Iamamoto, 2008). O assistente social para assegurar sua utilidade nas organizações é 

obrigado a adequar-se a um perfil mais polivalente e estar atualizado com as práticas e 

saberes dos demais profissionais da área de recursos humanos. Uma forma de 

precarização do trabalho que pode ser levado à descaracterização das funções, tarefas e 

responsabilidades do assistente social, podendo ocasionar alterações na sua subordinação 

hierárquica e na sua inserção no plano de cargos e salários. O crescimento da polivalência 

profissional do assistente social, em virtude das exigências de maleabilidade de perfil 

generalista, pode produzir uma modificação do cargo a ser ocupado (CÉSAR 2006, p. 128). 

FELIX (2006) realizou sua pesquisa de mestrado em empresas cidade de João 

Pessoa e observou que as mudanças que nelas ocorreram após a reestruturação produtiva, 
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trouxeram consequências relacionadas aos processos de precarização das condições e das 

relações de trabalho também para o assistente social. Segundo a autora, em virtude de 

mudanças de função e no organograma da empresa alguns profissionais que 

permaneceram empregados após a reestruturação foram “convidados” a mudarem de cargo 

para não perderem seus empregos. Passaram de assistentes sociais para analistas de 

recursos humanos, assistente de recursos humanos ou coordenadores de recursos 

humanos (p.10). 

Casos como esses são emblemáticos para perceber que vários assistentes sociais 

estão tendo seus trabalhos precarizados e suas demandas e requisições alteradas. As 

modificações da reestruturação produtiva provocam o fortalecimento do controle do trabalho 

nas organizações e a diminuição de resistência às formas de exploração do capital. Este 

conjunto de ações vem alterando a inserção de assistentes sociais no mercado de recursos 

humanos, as novas requisições ao profissional dessa área, além da incidência desses 

aspectos sobre a classe-que-vive-do-trabalho.3 

A alteração na forma de inserção do assistente social na esfera empresarial também 

impõe aos profissionais o desafio de vislumbrar as modalidades da razão capazes de 

transformar as dificuldades de intervenção em finalidades para a prática nesta área.  

De acordo com Guerra (2011), quando transformamos os dados coletados na 

intervenção profissional em conhecimento sobre a demanda atendida e os convertemos em 

conteúdo dos projetos, sem que estes estejam ligados ao pensamento conservador, 

estamos trabalhando no sentido de atuar sobre nossas próprias limitações.  

São muitas as correlações de força dentro do espaço empresarial, mas 

corroboramos com Guerra ao entender que as modalidades da razão podem nos permitir 

manter o nosso foco voltado para as finalidades de nossa prática, seja no ambiente 

empresarial ou nos demais espaços onde o assistente social possa atuar.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Tradicionalmente a utilidade do assistente social na empresa é reconhecida pelo fato 

de alimentar estratégias que desenvolvam um comportamento produtivo da força de 

trabalho. 

Algumas empresas contratam assistentes sociais para assumirem suas funções 

prioritárias, mas há uma tendência atual em convocar esses profissionais para exercerem o 

cargo de analista de recursos humanos e afins.  Entretanto, verificamos um caso em que um 

profissional experimentou as duas posições. Foi contratado como assistente social e após a 
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reestruturação da empresa em que trabalha, teve seu cargo alterado para analista de 

recursos humanos. Uma condição imposta como alternativa para que ele se mantivesse 

empregado. Houve algumas melhoras do ponto de vista das condições materiais de trabalho 

e aumento salarial, entretanto, muitas foram as contrapartidas. Esse profissional 

experimentou conturbações, dilemas e desafios não apenas no que se refere a sua 

inserção, mas também em relação a sua prática.  Precisou se capacitar e modificar sua 

postura pela manutenção do seu posto de trabalho, em um contexto de disputa pelo espaço 

ocupacional com profissionais de outras formações, demissão em massa e consequente 

diminuição das resistências as formas de exploração.  

Disciplina, polivalência, rapidez, disponibilidade total e criatividade, capacitação 

técnica e habilidades para lidar com as novas tecnologias configuram o novo conjunto de 

requisições impostas a este profissional. É exigido dele a capacidade de envolver-se no 

trabalho intensivamente,do ponto de vista físico, intelectual e ideológico.   

Ele precisou adequar sua linguagem em torno do discurso gerencial e da filosofia 

empresarial. Além de materializar essa linguagem através de uma nova postura e 

comportamento, tanto para si como para servir de exemplo, já que assume um papel 

pedagógico e disciplinador da força de trabalho em uma área estratégica e de controle.   

Pensamos que diante da conjuntura adversa e de tantas necessidades técnicas 

que vem sendo requeridas aos assistentes sociais que trabalham no âmbito da empresa, 

torna-se imprescindível a todos eles, retornar ao seu campo de saber para atualizar-se nele, 

na tentativa de desvelar, aquilo que dentro dessa nova morfologia do seu trabalho, vai 

clarificar o seu papel como assistente social por formação, mesmo estando contratado como 

analista de recursos humanos. O profissional tem o desafio de reafirmar a necessidade de 

sua contratação, demonstrando, a partir dessa “possibilidade criativa”, do domínio da 

linguagem e da argumentação, o quanto é importante preservar um serviço social na 

empresa operacionalizado por um profissional específico da área. Essa luta requer, antes de 

mais nada, um   grande compromisso com o aprimoramento intelectual, e o reconhecimento 

de que independente da função exercida e do contexto em que ele está inserido, alguns 

elementos de prática permanecem mesmo que sobre novas roupagens. Entre esses 

elementos está a intervenção nas demandas e necessidades da classe trabalhadora. A 

realidade em movimento preserva esses elementos de ruptura e continuidade que podem 

revelar, a longo ou curto prazo, novas configurações no universo do trabalho que venham 

novamente alterar a forma como nos inserimos nesse espaço sócio ocupacional, 

precisamos estar atentos para acompanhar esta mudança e garantirmos a legitimação de 

nossa prática.    
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