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RESUMO  

O projeto de iniciação científica tem como foco pesquisar o desinteresse pela 

participação política dos trabalhadores de call center a partir dos conceituação de  

precariado  e alienação,  estudando o que é que caracteriza o distanciamento 

dessa nova categoria pós década de 1990 na ocupação de novos postos de 

trabalho criados e realizar uma  reflexão  sobre os impactos do desinteresse pela 

política em relação ao acesso aos seus direitos trabalhistas e sociais no embate 

de forças enquanto classe trabalhadora, Estado e restruturação produtiva. 

Destacando, “como o desinteresse pela da política pode implicar diretamente na 

vida individual e coletiva no acesso as Políticas Sociais”. Nossa hipótese é que a 

alienação política leva a precarização do trabalho e perda de direitos, contudo 

esse mesmo processo também leva ao trabalhador a buscar seus interesses, 

dado o grau de tensão tal que faz com que o mesmo trabalhador retome a 

participação política em defesa dos seus interesses individuais e coletivos. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa foca entender o desinteresse político da classe trabalhadora na 

atuação profissional do assistente social, analisando como o processo de alienação 

está cada dia mais presente na vida do/as jovens que trabalham em call center que 

não se identificam com os velhos modelos de trabalho setorizado de vínculo 

empregatício a longo prazo, entendendo como se expressa a despolitização e os 

efeitos perante os seus direitos e como todos esses fatores implicam diretamente no 

mundo do trabalho, na vida coletiva, nas Políticas Sociais(grande campo de atuação 

do/as assistentes sociais). 

 Partindo desse ponto algumas indagações nos levaram a questionar por que 

politicamente, enquanto ser social, somos tão complexos? Por que ainda há tanto 

desinteresse político na sociedade brasileira? O jovem realmente se interessa por 

política? Este assunto voltou à pauta durante as manifestações das “jornadas de 

2013” conhecidas como “jornadas de junho”, que motivou uma série de eventos e 

seus desdobramentos que afetou a conjuntura política e deixou a questão da 

participação política em evidência novamente, configurando e moldando a visão da 

sociedade brasileira sobre o assunto. 

 Para o/a Assistente Social, enquanto profissional inserido na divisão sócio 

técnica do trabalho, em sua condição assalariada específica sobre as expressões 



                                                                           

demandadas da questão social, devemos analisar os efeitos do processo de 

alienação sobre a classe trabalhadora, que afeta e incide sobre suas escolhas e 

autonomia. 

Pois, esta profissão tem como valor ético central à liberdade a partir do 

pressuposto da emancipação humana, em recusa a liberdade na visão liberal. Sendo 

um dos princípios fundamentais do Código de Ética é a “defesa do aprofundamento 

da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida” (TERRA e BARROCO, 2012, grifo nosso, p. 126). Esta 

profissão passa a ter na base da questão social1, sua matéria prima do exercício 

profissional, devendo estar preparada para dar respostas às suas expressões. 

A precarização do trabalho representa uma dessas expressões da questão 

social, que atingem duramente a classe trabalhadora brasileira, entendendo que as 

condições de trabalho, o custo de vida e as relações sociais demanda ao assistente 

social não apenas as repostas que a profissão exige, mas é da pesquisa e da 

análise dessa situação “precariada” (Standing 2013), em que é possível determinar 

respostas necessárias para o restabelecimento dos direitos civis, emancipação e a 

definição qual o perfil dessa nova classe em formação. 

OBJETIVOS 

 O objetivo central da pesquisa é estudar e compreender, na atual conjuntura, 

o desinteresse do trabalhador, doravante denominado “precariado” pela política. 

Com foco, mais precisamente sobre o exercício da política, sua influência sobre as 

relações sociais, ou seja, quais implicações podem ocorrer quando um indivíduo vive 

apoliticamente nas questões referentes a sua vida coletiva, de direitos e deveres, 

sua identidade de classe e responsabilidades sobre a vida social, o cotidiano, enfim, 

há consequências? E, especificamente, essa pesquisa sob o recorte de análise das 

classes sociais, desejamos estudar as implicações desse desinteresse de parte da 

classe trabalhadora denominada por Standing (2015) como “precariado”. A partir 

disso, estendemos que são objetivos específicos: estudar o “fenômeno do 

desinteresse” a partir do conceito de alienação e hegemonia. Analisar se há uma 

                                                 
1  Questão Social: expressa (...) desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 

mediatizadas por disparidades das relações de gênero, características étnicas raciais e formações regionais, 
colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo de uma 
dimensão estrutural, ela atinge visceralmente a vida dos sujeitos(...) no embate pelo respeito aos direitos civis, 
sociais e políticos e aos direitos humanos. Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, expressando a 
consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um e de todos os indivíduos sociais. É nesse 
terreno de disputas que trabalham os assistentes sociais. (IAMAMOTO, 2015, p. 27-28).  



                                                                           

condição apolítica do “precariado”. Refletir sobre os impactos desse desinteresse 

pela política no acesso aos direitos civis básicos nos patamares da sociedade e do 

Estado. 

METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa a partir de dados que caracterizam o perfil estudado, 

neste caso, parte da classe assalariada que denominamos “precariado”, utilizando o 

método exploratório que envolve levantamento bibliográfico e estudo de caso na 

perspectiva crítica dialética. 

DESENVOLVIMENTO 

Precariado  

 Para entender a fundo (conceitualmente) a fusão dos termos “operário” e 

“precário” que designa o conceito “precariado”, esse operário surge como consequência no 

novo modelo econômico de mercado, onde o mercado vai regular (regula) as relações 

sociais principalmente a do trabalho, ou “filhos da globalização2”, precisamente com a 

consolidação do Neoliberalismo em todo mundo. Trata-se de uma nova classe em formação, 

porém não mais como uma nova classe no sentido do termo, mas uma “nova classe” que 

está em (movimento/se formulando) enquanto uma fragmentação da classe trabalhadora, 

sem identidade de classe, 

Numa sociedade em que o precariado está crescendo, em que a mobilidade 
social é limitada e está em declínio, o seguro social não pode ter sucesso. 
Isso ressalta uma característica atual do precariado. Ele ainda tem que se 
solidificar em uma classe-para-si3. Pode-se descrever um processo de 
“queda” para dentro do precariado ou de ser arrastado para uma existência 

precarizada. As pessoas não nascem nessa classe e é improvável que 
se identifiquem como membros dela com um brilho de orgulho. 
(STANDING, 2013, grifo nosso, p. 45) 

Outro modo de identificar ou esclarecer é pensando sobre o espectro de um 

grupo social, uma vez que o reflexo da globalização fragmentou de forma drástica 

as estruturas de classe, conforme as desigualdades se agravavam, mais os 

empregos (mercado de trabalho) foi se flexibilizando. Sendo um grupo social 

fragmentado dentro da classe trabalhadora, ele tem “característica de classe”, 

não possui nenhum contrato social do proletariado (direitos em sua totalidade da 

seguridade), garantindo seus empregos ou vínculos empregatícios a base de 

                                                 
2  Na medida que ocorria a globalização e os governos e corporações se perseguiam mutuamente para 

tornar as relações de trabalho mais flexíveis, em todos os sentidos, objetivando a insegurança da relação de 
trabalho proveniente da ameaça da perda de direitos, conjuntura que configura hoje a realidade brasileira, os 
momentos se conversam entre si na questão de “insegurança pela perda de direitos (STANDING, 2013, grifo 
nosso p. 22). 
3  A classe para si é diferente da classe em si. Segundo Karl Marx, a classe em si corresponde à vaga no 

processo de produção e a classe para si tem consciência dela. (Visto em 05 de maio. Disponível em: 
http://www.sociologia.com.br/karl-marx-e-as-classes-sociais/ ). 



                                                                           

imposições, extrema subordinação (por uma questão de sobrevivência), em troca de 

uma suposta “lealdade”, desse modo ferindo seu poder de negociação quando 

necessita oferecer sua força de trabalho em troca do subemprego, possuindo assim 

uma posição peculiar não se enquadrando em nenhuma forma de “status” que um 

vínculo empregatício pode oferecer onde as vias de entrada ao “precariado” como 

ressalta (Standing, 2013) são as seguintes: Trabalho temporário, trabalhos de meio 

período, empreiteiros independentes, as centrais de atendimento (call center), e por 

fim, estagiários. 

 Alienação 

A alienação pode ser descrita como o processo histórico que distância o 

homem e mulher de sua condição racional/teleológica, fazendo com que o homem 

perca sua “humanidade” no decorrer desse processo uma vez que, 

Perguntar/responder sobre o que é alienação, é perguntar/responder sobre 
a fronteira do ser e o não ser, um homem alienado é um homem desprovido 
de si mesmo. Se a história distancia o homem do animal, a alienação 
reanimaliza o homem. Se nos reconhecemos como ser único e indivisível a 
alienação explode a nossa individualidade, através dela o homem é a sua 
negação. É preciso entender como o homem se constrói, para que 
saibamos como se nega, como o homem se hominiza? (CODO, 1985, grifo 
nosso, p. 9 -10).  

 

Nossa condição humana é construída historicamente, o homem evoluiu 

durante as décadas graças a ação não só de problematizar sobre as coisas da vida, 

mas, de transformar a natureza, transformar a vida através dos tempos, 

A palavra HISTÓRIA é sinônimo da evolução do trabalho dos homens. Foi 
através do trabalho que o homem se construiu, nossa herança e nossos 
projetos de materializam por e pelo trabalho, ponto de intersecção entre 
passado e futuro, sinônimo de história. (CODO, 1985, p. 10). 

 

Partindo do ponto de que sem trabalho não existe transformação humana, 

seja ela política, cultural ou social, assim como sem trabalho não teríamos a 

alienação social, aquela que faz com que uma classe social se desvincule de seu 

processo histórico, classe que em questão a trabalhadora se afasta tanto 

historicamente como socialmente de suas raízes. Como afirma (CHAUÍ, 2000, p. 

172), a alienação social é o desconhecimento das condições histórico-sociais 

concretas em que vivemos, produzidas pela ação humana também sob o peso de 

outras condições históricas anteriores e determinadas 

O afastamento do homem em relação trabalho se dá quando o homem não 

produz mais para suprir a suas necessidades, mas produz para gerar mercadoria, o 



                                                                           

trabalho se torna assalariado, fazendo com que a sua mão de obra (capacidade de 

produzir/transformar) se torna também mercadoria, 

Vejamos que o próprio trabalho humano não só se transformou em 
mercadoria, como também em uma mercadoria especial. Uma mercadoria 
capaz de ser explorada por que é comprada pelo mesmo preço da sua 
reprodução, ou seja, eu pago ao trabalhador que realiza o produto o 
necessário para que ele sobreviva, e pago o valor no mercado o valor que 
ele tem[...]. Apenas o trabalho humano pode ser explorado e transformado 
em lucro. O trabalho, modo de sobrevivência do homem, transformou-se em 
modo de exploração de um homem pelo outro. (CODO, 1985, p. 29-30). 

 

Advento da reviravolta que a Revolução Industrial trouxe ao mundo do 

trabalho, o homem afastou-se de si mesmo, como afirma (Codo, 1985, p.31, grifo 

nosso), produto se afastou do produtor, estamos de novo diante de um mesmo 

conceito de alienação agora retocado com o modelo da sociedade capitalista e num 

quadro mais completo. Não se pode separar trabalho de trabalhador assim como 

não se separa alienação de Capitalismo, ambos se correlacionam, se convergem, se 

o trabalho move a economia e produz os bens necessários para a subsistência do 

coletivo da humanidade, o trabalho no capitalismo, a priori, é alienante. 

Uma aproximação de análise entre despolitização e acesso a direitos sociais:  

Não só a configuração do Capitalismo Mundial alavanca a despolitização da 

classe trabalhadora, mas a forma que opera o Estado, principalmente o modo 

Keynesiano, onde tem-se de fato um pacto social/conciliação de classes, 

O Estado de Bem-Estar Social buscou assegurar um acordo de neutralidade 
nas relações das classes sociais e amortecer a crise do capitalismo com a 
sustentação pública de um conjunto de medidas anticrise. Entretanto, foram 
beneficiados os interesses monopólicos. (BEHRING & BOSCHETTI, 2006, 
p. 71). 
 

Neutralidade que acomodou a classe trabalhadora, fez com que sua forma de 

luta sindical perdesse força pela burocratização institucional, fez com que de fato se 

jogasse a regra vigente, 

O pacto keynesiano, hoje em questão, mas mantendo certo fôlego, se 
fundou na institucionalização das demandas do trabalho, deslocando o 
conflito para o interior do Estado. Neste espaço, há uma forte tendência à 
segmentação / setorialização das demandas, bem como de tecnocratizar 
questões econômico-políticas, despolitizando-as. Para enfrentar a luta e 
aprofundar reivindicações nesse terreno, o movimento operário necessitaria 
de uma direção mais segura e politizada, o que se configurou nos últimos 
anos apenas ocasionalmente. É possível afirmar que o pacto keynesiano foi 
viabilizado a partir de uma situação-limite para o movimento operário: o 
vácuo de direções nacionais e internacional, com um projeto econômico-
político claro e independente no pós-guerra; e o corporativismo que 
decorreu daí, remetendo o movimento ao imediatismo dos acordos em torno 
da produtividade, sobretudo no setor monopolista, sem visão da totalidade e 
de solidariedade intra classe. (BEHRING 2000, p.23, grifo nosso.). 



                                                                           

 

Rompe-se o elo de identidade de classe, a um distanciamento do trabalhador 

da sua cultura e da sua forma de viver a vida, abafara-se a lutas, como afirmou 

(Behring 2000), o conflito ficou mediado pelo Estado, agora a luta de classes 

começou a operar com “regras” sem visão de solidariedade e totalidade, onde, 

Na fase contemporânea do estágio imperialista, a estratégia do capital 
impactou fortemente os trabalhadores – e tornou-se lugar – comum salientar 
as transformações no “mundo do trabalho”, entre os quais destacam-se a 
crise do movimento sindical e a redução do contingente dos operários 
industriais. No primeiro caso, conta-se a diminuição dos sindicalizados e a 
perda de força do sindicalismo; esse processo é inegável e suas 
consequências são expressivas, na medida em que afetam a capacidade de 
resistência dos trabalhadores; todavia, não há elementos consistentes para 
desenhar projeções que descartem a importância do movimento sindical no 
futuro próximo. (NETTO, 2012 p. 231). 

 

Evidenciando como a configuração do capitalismo na conciliação o pacto 

social de classes pode despolitizar ou fazer com que a classe trabalhadora perca 

interesse por sua vida política que é um dos meios (se não o principal) que reivindica 

seus direitos básicos perante ao Estado, sem direção política, identidade e cultura 

ao pertencimento de uma classe não há luta tão pouco noção de direitos, ou ainda 

indagar se eles existem, só reforça cada vez mais a apatia contida no cotidiano 

configurando cada vez mais o desinteresse político na sociedade brasileira. 

Categoria dos trabalhadores/as do setor de telemarketing 

Em meados do séc. XX, os call centers surgem nos países saxônicos 

principalmente nos Estados Unidos, como um novo setor da economia no momento 

decorrente das privatizações no setor de telecomunicações, em âmbito mundial, 

mudanças que conforme, (Corrochano, 2007), “desenvolveram-se para ser o elo de 

interação entre consumidores e empresas por meio do uso de ferramentas 

tecnológicas e da mão de obra do operador/a de atendimento”. No Brasil surgem por 

volta dos anos 50, mas somente nos anos 90, embalado pela privatização das 

telecomunicações (TELESP) em 1997, setor esse que possui características únicas 

e diferente dos modelos industriais, subdividindo a categoria nas seguintes funções: 

supervisor/a de telemarketing, operador/a de telemarketing receptivo, operador/a de 

telemarketing ativo, operador/a de telemarketing receptivo/ativo ou conhecido como 

“híbrido” e operador/a de telemarketing técnico. 

 Perfil  

Sendo o/as atendentes formados em sua maioria por mulheres e jovens, 

possuem idade de 18 a 24 anos, de acordo com (Venco, 2006) com base nas 



                                                                           

PNADs (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/ IBGE) de 2002 e 2004, 60% 

dos operadore/as de telemarketing têm até 25 anos, 63% dos homens têm entre 16 

e 25 anos e 54% das mulheres pertencem à mesma faixa etária, sendo um atrativo 

para ambos a flexibilidade da jornada de 36 horas semanais, que dá para conciliar, 

as mulheres suas responsabilidades com sua família, estudos, acarretando assim 

uma jornada tripla e jovens pelo atrativo de trabalhar poucas horas dando para 

conciliar com os estudos. 

Caracterização  

  Segundo a Classificação Brasileira de Operações (CBO4) podemos mencionar 

as seguintes categorias conforme suas atribuições:  

Supervisor de telemarketing e atendimento: Supervisionam diretamente, 
lideram e motivam uma equipe de trabalhadores que prestam serviços de 
atendimento ao público ou coletam informações e documentos, intermediando 
relações entre clientes e prestadores de serviços; planejam e administram o 
trabalho da equipe, definindo rotinas de trabalho; controlam atividades 
financeiras.  
Operador de telemarketing ativo: Atendem usuários, oferecem serviços e 
produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam pesquisas, 
fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via 
teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para 
captar, reter ou recuperar clientes.  
Operador de telemarketing ativo e receptivo: Atendem usuários, oferecem 
serviços e produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam 
pesquisas, fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes.  
Operador de telemarketing receptivo: Atendem usuários, oferecem 
serviços e produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam 
pesquisas, fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes. 
 Operador de telemarketing técnico: Atendem usuários, oferecem serviços 
e produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam pesquisas, 
fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes. (CBO, 2018, grifo 
nosso). 

 

Para identificar os objetivos proposto no que refere ao enxugamento de função e 

acumulação de trabalho, foram analisados,  três categorias no telemarketing da qual 

extraímos reflexões importantes entre a relação da precarização das respectivas funções e 

a “reforma” que envolve os operadores/as de telemarketing, sendo eles, o receptivo e o 

ativo, desempenhados atualmente por trabalhadores/as categorizados/as separadamente no 

processo de trabalho e o “híbrido”, que executa as duas funções como ativo/receptivo, que 

incorpora as duas funções em um único trabalhador,  

Mudanças econômicas e sociais que impactaram o telemarketing geraram 
maior diversificação do setor, subdividindo-o em “atendimento ativo” (no 
qual o operador liga para o potencial consumidor baseado em um banco de 
dados fornecido pela empresa), “atendimento receptivo” (o cliente entra em 

                                                 
4  CBO - Classificação Brasileira de Operações. Disponível em: 

<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf>. Acesso: fevereiro 

2018. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf


                                                                           

contato com a empresa e é atendido pelo operador) e “atendimento híbrido” 
(que congrega as duas atividades). Há, ainda, as atividades de “cobrança” 
(por meio da qual o operador entra em contato com o cliente visando a 
quitação de um débito), de “pesquisa” (utilizada para aferir o nível de 
satisfação dos clientes ou para testar as possibilidades de lançamento de 
novos produtos) e de “utilidade pública”. (CORROCHANO, 2007, p. 14, grifo 
nosso.) 

 

Foi requerido no mês de agosto de 2017 por meio da Lei nº 12.527/20115 

solicitação de dados referentes aos trabalhadore/as de telemarketing junto ao 

Ministério do Trabalho via Serviço de Informação ao Cidadão, onde dos dados 

recebidos, na tabela 1 (abaixo), temos as informações sobre o número total de 

trabalhadore/as do setor de telemarketing: 

Tabela 1 - Vínculos empregatícios por ocupação (telemarketing)  

CBO Ocupação 2002 2013 2014 2015 

SUPERVISOR DE TELEMARKETING E 
ATENDIMENTO 33.659 37.053 34.666 

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 66.608 63.647 58.376 

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E 
RECEPTIVO 176.993 204.224 299.156 

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO 174.963 181.697 140.767 

OPERADOR DE TELEMARKETING TECNICO 25.509 28.875 27.653 

TOTAL 477.732 515.496 560.618 

FONTE: MTB/RAIS6 
    

Conforme tabela 1, nota-se um evidente crescimento no número de 

operadores/as, que em 2013 eram de 477.732 passando para 560.618 operadore/as 

em 2015, aumentando o vínculo empregatício, que por outros fatores, como 

rotatividade, não significa “vínculo” no sentido de “estabilidade”. 

RESULTADOS    

 Analisou-se pelas informações do Ministério do Trabalho com relação a 

sindicalização, qual caminho dos operadore/as de telemarketing estão tomando para 

“amenizar” a ameaça aos seus direitos assim como assegurar sua “defesa” contra a 

“ameaça” que sofrem, um fator chama a atenção para o grau de sindicalização da 

função receptivo/ativo conforme informações: 

Tabela 2: Quantidade de empregado/as sindicalizados segundo ocupação (2013/2015) 

                                                 
5  Lei de Acesso a Informação. 

6  Informações obtidas via e-mail enviadas em agosto de 2017 no canal de serviço de informação ao 

cidadão no site do Ministério do Trabalho, disponível em < http://trabalho.gov.br/servico-de-informacao-ao-
cidadao-sic>  e recebidas em outubro do mesmo ano no período que vigorava o tempo de coleta de dados e 

andamento da pesquisa de iniciação científica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://trabalho.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic
http://trabalho.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic


                                                                           

CBO Ocupação 2002 SINDICALIZAÇÃO 2013 2014 2015 

SUPERVISOR DE TELEMARKETING 
E ATENDIMENTO 

Total 33.659 37.053 34.666 

NÃO 31.701 34.312 32.574 

SIM 1.958 2.741 2.092 

OPERADOR DE TELEMARKETING 
ATIVO 

Total 66.608 63.647 58.376 

NÃO 63.795 61.157 56.869 

SIM 2.813 2.490 1.507 

OPERADOR DE TELEMARKETING 
ATIVO E RECEPTIVO 

Total 176.993 204.224 299.156 

NÃO 172.329 193.772 278.271 

SIM 4.664 10.452 20.885 

OPERADOR DE TELEMARKETING 
RECEPTIVO 

Total 174.963 181.697 140.767 

NÃO 158.201 165.929 128.610 

SIM 16.762 15.768 12.157 

OPERADOR DE TELEMARKETING 
TECNICO 

Total 25.509 28.875 27.653 

NÃO 24.500 27.770 26.561 

SIM 1.009 1.105 1.092 

TOTAL 

Total 477.732 515.496 560.618 

NÃO 450.526 482.940 522.885 

SIM 27.206 32.556 37.733 

Fonte: MTB/RAIS. 

Comparando os anos de 2013 e 2015, há um acréscimo significativo no número de 

sindicalizados ativo/receptivo, de 4.664 (quatro mil e seiscentos) passando ao número de 

20.885 (vinte mil), um aumento de cinco vezes mais que 2013, um alto grau de sindicalizado 

em curto período de tempo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As características das categorias do setor do telemarketing podem ser 

denominadas como “precariado”, segundo STANDING (2013) por que se depara 

com a instabilidade no emprego, estando sujeito a alienação no trabalho e a 

despolitização, devido a individualização do seu fazer profissional, gerando um 

distanciamento da construção coletiva da sua identidade profissional.   

 E somado a vulnerabilidade que está submetido os trabalhadores do setor de 

telemarketing, ao analisarmos a relação com relação a sindicalização (Tabela 1) 

observamos que as categorias com funções individualizadas, do atendimento ativo e 

do receptivo vem de 2013 a 2015 reduzindo postos de trabalho ao serem 

substituídas pelo perfil híbrido (operador ativo/receptivo), que acumula funções e 

cresce enquanto categoria, no mesmo período. 

 A precarização pode se expressar pelo seu crescimento, em postos de 

trabalho à categoria híbrida, causando um salto no número de sindicalizações, que 

quadruplicam podendo evidenciar uma resposta individual/coletiva através da sua 



                                                                           

associação sindical. Onde a relação ideopolítica do processo de alienação e de 

baixa participação política muda, mesmo que por uma busca econômica por 

benefícios e melhores condições de trabalho e salário, não deixam de ser formas de 

respostas à busca por direitos trabalhistas e sociais ainda na perspectiva do Estado. 

 Esta iniciação científica de iniciativa que pertence ao curso de Serviço Social, 

não poderia deixar de concluir que para o Assistente Social, enquanto profissional 

inserido na divisão sociotécnica do trabalho, analisar e enfrentar os efeitos do 

processo de alienação sobre a classe trabalhadora compõe elemento importante de 

suas práxis. 
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