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RESUMO  
Este artigo apresenta uma breve discussão sobre a política social no 
Brasil e suas particularidades, e como o avanço do neoliberalismo a 
partir da sua lógica de privatização, focalização/seletividade e 
descentralização afetam as políticas sociais, as quais sofrem com o 
intenso processo de desmonte e desfinanciamento. Trata-se de uma 
revisão de literatura com foco no trabalho dos/as assistentes sociais que 
atuam no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O texto aborda a 
relação entre trabalho e saúde, em especial a saúde mental do/a 
assistente social, destacando algumas possíveis causas dos problemas 
de saúde mental e os fatores que contribuem para o processo de 
fragmentação do trabalho desta categoria profissional. 
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ABSTRACT 
This article presents a brief discussion about social policy in Brazil and its 
particularities, and how the advance of neoliberalism from its logic of 
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privatization, focus/selectivity and decentralization affect social policies, 
which suffer from the intense process of dismantling and underfunding. 
This is a literature review focusing on the work of social workers who 
work in the Sistema Único de Assistência Social (SUAS). The text is about 
the relationship between work and health, especially the mental health 
of the social worker, highlighting some possible causes of mental health 
problems and the factors that contribute to the process of 
fragmentation of work in this professional category. 

 
Keywords: Calibri, tamanho 10, normal, espaço simples, em inglês. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste artigo é refletir sobre como o avanço do neoliberalismo intensificou 

o desmonte das políticas sociais, sobretudo da assistência social, política que enfrenta duros 

ataques para permanecer enquanto política pública. E, também, compreender a relação entre 

trabalho e saúde, com foco na saúde mental do/a assistente social que atua no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cuja discussão é fundamental para instigar 

pesquisas sobre este tema, com o intuito de pensarmos em estratégias para promoção de vida 

e saúde deste/a trabalhador/a. Trata-se de uma revisão de literatura com foco no trabalho 

dos/as assistentes sociais que atuam no SUAS, a partir de uma perspectiva crítica de análise da 

realidade, sustentada no materialismo histórico e dialético. A estrutura deste trabalho está 

organizada em duas seções de discussões, além da introdução, considerações finais e 

referências. A primeira seção apresenta um breve debate sobre a política social no Brasil no 

contexto de avanço do neoliberalismo, tendo em vista que debater a política social e suas 

características é fundamental para compreender o seu processo de desmonte e 

desfinanciamento, e como este conjunto de fatores se reflete no processo de intervenção do/a 

assistente social frente às múltiplas expressões da questão social. A segunda seção aborda o 

trabalho e a saúde dos/as assistentes sociais que atuam no SUAS, e como o trabalho pode 

influenciar no processo de adoecimento mental, além de destacar alguns fatores que 

contribuem para o processo de fragmentação do trabalho desta categoria. 

 

2 A POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL NO CONTEXTO DE AVANÇO DO NEOLIBERALISMO 

 

Ao debatermos sobre o surgimento e o desenvolvimento da política social no Brasil é 

necessária uma caracterização, ainda que breve, referente à formação do capitalismo. As 
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relações sociais capitalistas que se desenvolveram no Brasil ocorreram de forma distinta dos 

países de capitalismo central.  

Destacamos algumas particularidades históricas referente ao Brasil conforme apontam 

as autoras Behring e Boschetti (2010), como a questão da colonização no século XVI e XIX que 

serviu à cumulação de capital nos países centrais; o período imperial e da república que 

conservaram a tendência de subordinação, e dependência ao mercado mundial, ou seja, 

permaneceram com a sociedade e economia subservientes aos interesses dos mercados dos 

países centrais. 

A política social e a formação do estado brasileiro acontecem acompanhadas de fricções 

e dissonâncias (BEHRING, BOSCHETTI, 2010). A primeira constatação sobre a política social no 

Brasil é de que seu surgimento não acompanha o mesmo tempo histórico dos países de 

capitalismo central.  

Podemos afirmar que a questão social já existia em meio a um país de natureza 

capitalista, com manifestação do pauperismo e inequidade, principalmente no período após o 

fim da escravidão.  

É essencial destacar que a criação dos direitos sociais no Brasil resulta da luta de classes 

e expressa a correlação de formas de exploração históricas predominantes. Neste sentido, 

observamos que, ao mesmo tempo que os direitos sociais, sobretudo trabalhistas e 

previdenciários são pauta de reivindicação dos movimentos da classe trabalhadora, 

representam também a busca de legitimidade das classes dominantes em ambiente de 

restrição de direitos políticos e civis – como ocorreu com a expansão das políticas sociais no 

Brasil nos períodos de ditadura (1937-1945 e 1964-1985), instituídas como tutela e favor, 

acompanhadas pela figura de Getúlio Vargas como pai dos pobres, nos anos de 1930. 

Desta forma, consideramos, apoiados nas ideias de Behring e Boschetti (2010) que as 

políticas sociais e os padrões de proteção social são desdobramentos, respostas e formas de 

enfrentamento – setorizadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social 

no capitalismo, que encontra fundamento nas relações de exploração do capital sobre o 

trabalho. 

Durante o século XX entre as décadas de 50 e 60 vários países criaram o Estado de bem-

estar social, fundado no Keynesianismo; criaram serviços integrados de saúde, educação, 
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habitação e previdência. Já os países periféricos como os da América Latina desenvolveram 

serviços sociais setorizados, fragmentados e emergenciais. 

Com o fortalecimento da ideologia neoliberal nos anos de 1980 e 1990, os Estados são 

levados a substituir os serviços, temos, portanto, a mercantilização dos serviços sociais que 

eram direitos sociais e asseguravam as mínimas condições de vida para as pessoas. Tais direitos 

se transformaram em mercadorias, em serviços vendidos no mercado (VIEIRA, 2009). Os 

direitos sociais e a obrigação da sociedade de garanti-los por meio da ação estatal, assim como 

a universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais são duramente atacados diante do 

avanço do neoliberalismo. 

As políticas sociais no Brasil, historicamente, se caracterizam por pouca efetividade 

social e por subordinação aos interesses econômicos, revelando sua baixa capacidade de 

intervir nas causas das desigualdades. Para Couto et al. (2010), na Assistência Social a situação 

é ainda mais grave, tendo em vista que ela se apoiou por décadas numa perspectiva clientelista, 

do favor, do apadrinhamento político e do mando, conformando um padrão de relação arcaica 

e conservadora, caracterizando-se ainda como espécie de não política, mesmo que a 

Constituição de 1988 a tenha inserido no tripé da seguridade social.  

É fundamental destacar que os avanços constitucionais de 1988, de natureza reformista 

e tendência socialdemocrata, foram possíveis numa conjunção particular de elementos, sob um 

contexto de radicalização democrática após uma ditadura militar que durou 20 anos. O final da 

década de 1980 e o início dos anos de 1990 são tempos marcados por um conjunto de 

contradições. De um lado, houve avanços constitucionais que apontam para o reconhecimento 

de direitos e transformam a política social em campo de exercício de participação política; por 

outro, verificamos a adoção pelo Estado brasileiro das orientações neoliberais, que colocam em 

curso processos de desmonte, desarticulação e retração dos direitos, assim como 

desinvestimentos na área social (COUTO et. al. 2010). 

A partir dos anos de 1990, o cenário brasileiro passa a ser afetado de modo mais intenso 

pelas determinações neoliberais e, de forma combinada, pelas tensões decorrentes das 

estratégias de mundialização e financeirização do capital, com nítida direção ao 

desfinanciamento das políticas sociais. As formulações das políticas sociais foram capturadas 

por um conjunto de estratégias de ajuste ao novo contexto, ou seja, de amplo recuo dos direitos 

sociais. É neste momento que, como confirma Draibe (1993), prevalece o trinômio do 
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neoliberalismo para a condução das políticas sociais, o qual é marcado pela privatização, 

focalização/seletividade e descentralização. 

A partir das contrarreformas do Estado, que se estabeleceram como estratégias para o 

avanço dos ditames neoliberais no Brasil, observamos uma forte tendência de 

desresponsabilização pela política social, acompanhada pela aversão do padrão constitucional 

de seguridade social, como ocorreu logo após a promulgação da Constituição de 1988, com a 

eleição de Fernando Collor que governou de 1990 a 1992; em seguida ao impeachment de 

Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco, que governou até 1995; depois temos a eleição 

de Fernando Henrique Cardoso, que governou por dois mandatos consecutivos de 1995 até 

2003, ou seja, os anos de 1990 foram marcados por governos brasileiros que aderiram ao modo 

de regulação neoliberal. 

As duas primeiras décadas do século XXI foram conduzidas a partir de uma perspectiva 

de conciliação de classes, que vigorou até 2016 (BRAGA, 2017). Durante os mandatos de Luiz 

Inácio Lula da Silva de 2003 até 2011, constata-se as contradições de um governo de conciliação 

de classes, portanto, foram garantidas as políticas sociais, assim como também ocorreu a 

permanência dos principais pilares macroeconômicos da política de estabilidade fiscal com 

anuência e apoio ao capitalismo financeirizado (BRAGA, 2017); estratégia que permaneceu em 

seguida com a eleição de Dilma Rousseff, com quase dois mandatos completos de 2011 até 

2016. O segundo mandato de Dilma foi interrompido pelo impeachment em 2016. 

Posteriormente, temos dois governos caracterizados por uma conduta ultraconservadora, 

primeiramente Michel Temer de 2016 a 2019; e, atualmente, Jair Bolsonaro empossado em 

2019 (SILVA, 2019). 

As autoras Behring e Boschetti (2010) afirmam que a assistência social é a política que 

mais padece para permanecer enquanto política pública e para superar determinadas 

características históricas como morosidade na sua regulamentação como direito (a LOAS 

somente foi sancionada em 1993 e efetivada em 1995); redução e residualidade na 

abrangência; manutenção e reforço do caráter filantrópico, com a presença de entidades 

privadas na condução de diversos serviços; e permanência de apelos e ações clientelistas e 

ênfase nos programas de transferência de renda, de caráter compensatório.  

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), implementado em 2004, se propõe alterar 

o quadro exposto acima, apesar do contexto difícil, traz avanços que necessitam de 
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reconhecimento, a exemplo de uma concretização do sistema descentralizado e participativo 

que considera a dimensão territorial e fortalece as proposições da LOAS quanto à articulação 

entre Planos, Fundos e Conselhos, diferente dos governos pretéritos, conforme aponta Behring 

e Boschetti (2010).  

  A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social 

brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social 

inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e 

da responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a política de assistência social, 

inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo da Seguridade 

Social, configurando o triângulo juntamente com a saúde e a previdência social. A inserção na 

Seguridade Social aponta, também, para seu caráter de política de Proteção Social articulada a 

outras políticas da área social, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. 

Com o desenvolvimento do neoliberalismo verificamos os parcos investimentos no 

âmbito das políticas sociais, como consequência há a redução na qualidade das políticas sociais, 

assim os ministérios da área social ficam impossibilitados de implementar políticas universais 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2010). A destinação de recursos para as políticas sociais, e em particular 

para a seguridade social, tende a ser regressivo, o que admite apenas a existência de 

mecanismos compensatórios que não modificam profundamente a estrutura das desigualdades 

sociais.  

Para além do que expomos é importante destacar sobre a pandemia de Covid-19, a qual 

ocorre em uma conjuntura onde já tínhamos um quadro alarmante de informalidade, 

desemprego e desproteção laboral no mercado de trabalho brasileiro, agravado no contexto do 

capitalismo pandêmico (ANTUNES, 2020), visto que combina crescentes níveis de exploração e 

degradação humanas à destruição sistemática do meio ambiente. 

Agregou-se à crise econômica e sanitária a prolongada crise política brasileira, tendo 

como marco o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016, que destituiu a presidente Dilma 

Rousseff. Em seguida, com o governo ilegítimo de Michel Temer foi agudizado um amplo 

programa de contrarreformas, que materializou uma dura ofensiva contra os direitos da classe 

trabalhadora a serviço dos interesses do grande capital transnacional e das burguesias 

nacionais associadas. Acrescente-se a esse quadro a flexibilização da legislação protetora do 
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trabalho, que fragiliza a organização coletiva do/as trabalhadores/as e suas resistências, a 

desconstrução da CLT e a terceirização irrestrita. 

Desta forma, o contexto desta tríplice crise econômica, política e sanitária, explicita a 

ruptura do pacto social construído em torno da Constituição Federal de 1998, sobretudo da 

Seguridade Social que é o sistema de proteção mais requisitado no contexto da pandemia, com 

o argumento de que ela não cabe no orçamento, que os direitos sociais oneram demais o fundo 

público e que o enfrentamento da crise é de responsabilidade de toda sociedade. 

A partir desta constatação compreendemos que o Serviço Social, como profissão inscrita 

na divisão social e técnica do trabalho, também sofre com o processo em curso de precarização 

das relações e condições de trabalho, processos estes que podem afetar também a saúde, em 

especial, a saúde mental do/a assistente social, afirmamos, ainda, que nenhuma categoria 

profissional está isenta da precarização que ocorre no mundo do trabalho. 

 

3 O TRABALHO E A SAÚDE DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO SUAS  

 

Podemos afirmar que a área da assistência social se constitui enquanto campo sócio 

ocupacional muito importante para o/a assistente social. Nessa perspectiva, optamos por 

compreender a relação entre trabalho e saúde dos/as assistentes sociais que atuam no SUAS.  

Com base em uma pesquisa sobre o perfil dos/as assistentes sociais no Brasil produzida 

pelo Conselho Federal de Serviço Social, conforme os dados de 2004 (CFESS, 2005), constata-se 

que, a nível nacional 78,16% dos assistentes sociais atuam em instituições públicas de natureza 

estatal, das quais 40,97% trabalham no âmbito municipal, 24%, estaduais e 13,19%, federais. 

Assim, o/a assistente social no Brasil é predominantemente um funcionário público, que atua 

na formulação, planejamento e execução de políticas sociais com ênfase nas políticas de saúde, 

assistência social, educação, habitação, entre outras.  

Neste sentido enfatizamos a importância de relatar como o capital afeta a classe 

trabalhadora, isto inclui o/a assistente social, “[...] o capital avassala a possibilidade de 

desenvolvimento humano-pessoal dos indivíduos sociais, na medida em que o tempo de vida 

disponível das pessoas está avassalado pela lógica do trabalho estranhado e a lógica do 

consumismo desenfreado” (ALVES, 2014, p. 23). Além disso, as transformações decorrentes da 

reestruturação produtiva e a difusão da racionalidade neoliberal produzem uma sociabilidade 
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onde se metamorfoseia as expressões da questão social que surgem no contexto 

contemporâneo. 

A conjuntura contemporânea caracterizada pela competitividade e pelo individualismo 

reflexos do neoliberalismo contribuem para a configuração de ambientes de trabalho 

desgastantes, e para um cotidiano marcado por grandes exigências e vivências de inúmeras 

frustrações. Estes ambientes e as relações presentes neles, aos poucos, contribuem para o 

adoecimento dos/as trabalhadores/as, entretanto, sutilmente, faz parecer que “[...] o sujeito 

que não aguenta a concorrência pela qual pode entrar em contato com os outros é um ser fraco, 

dependente, que se suspeita não estar à altura do desafio” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 367). 

Ao tratarmos sobre os espaços de trabalho podemos afirmar que eles podem atuar 

tanto como fonte de saúde ou de adoecimento. Portanto, o espaço de trabalho em diversas 

circunstâncias preside à constituição de formas de desgaste mental e mal-estar, cujo estudo 

sistematizado representa um território fértil para o desenvolvimento de pesquisas na área 

(SELIGMANN-SILVA 2011). Desta forma, a noção de trabalho deve ser analisada com maior 

atenção, quanto ao seu papel no processo saúde-transtorno mental. 

O trabalho, conforme a situação, poderá fortalecer a saúde mental ou, então, 

vulnerabilizá-la, e até mesmo gerar distúrbios que se expressarão coletivamente e no plano 

individual (SELIGMANN-SILVA, 2011). Face ao exposto, são diversos os fatores que contribuem 

para o processo saúde-transtorno mental, como veremos a seguir. 

Em meio a este processo, pautado na intensa exploração da força de trabalho, os 

vínculos empregatícios tendem a ser flexibilizados e os recursos necessários à intervenção 

profissional para garantir a qualidade dos serviços no âmbito das políticas sociais são 

precarizados. É diante de relações e vínculos de trabalho cada vez mais frágeis e de uma 

proteção social em decadência que Iamamoto (2006, p.176) argumenta: 

 

[...] o assistente social, que é chamado a implementar e viabilizar direitos sociais e os 
meios de exercê-los, se vê tolhido em suas ações que dependem de recursos, 
condições e meios de trabalho cada vez mais escassos para as políticas e serviços 
sociais públicos. (IAMAMOTO, 2006, p. 176). 

 

É perante este cenário de redução de gastos sociais que a política de assistência social 

tem sido ainda mais requisitada, cujo trabalho desenvolvido pelo/a assistente social que atua 

para implementar e viabilizar direitos se vê diante de um desafio, intervir com o objetivo de 

https://www.redalyc.org/journal/3211/321154298009/html/#redalyc_321154298009_ref15
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implementar e viabilizar direitos, em meio ao avanço de contrarreformas e de redução de 

direitos. As transformações do capitalismo contemporâneo, que reconfiguram as relações entre 

trabalho e reprodução social, faz com que um número maior de pessoas busque a política de 

assistência social com o intuito de acessar os serviços, programas e benefícios de transferência 

de renda, e auxílios como única fonte de renda ou para complementar a renda familiar.  

Ao analisarmos o trabalho dos/as assistentes sociais com base em todos os aspectos 

apresentados, verificamos que o trabalho precário também é realidade no âmbito do SUAS. 

Atualmente, a fragmentação do trabalho do/a assistente social no SUAS se intensificou com a 

pandemia de COVID-19. As consequências deste contexto geram impactos sobre a classe 

trabalhadora como um todo, os quais são afetados pela dimensão destrutiva dos processos 

brutais e acelerados de apropriação, mercantilização e privatização dos fundos públicos pelo 

capital rentista.  

Outro fator que contribui para a fragmentação do trabalho dos/as assistentes sociais no 

SUAS é a condição de trabalhador/a assalariado/a. Esta condição de assalariamento resulta em 

profundas implicações para o desempenho profissional. De acordo com Raichelis (2011, p. 428): 

 

[...] ainda que o Serviço Social tenha sido reconhecido como profissão liberal nos 
estatutos legais e éticos que definem a autonomia teórico-metodológica, técnica e 
ético-política na condução do exercício profissional, o trabalho do assistente social é 
tensionado pela relação de compra e venda da sua força de trabalho especializada. A 
condição de trabalhador assalariado – seja nas instituições públicas ou nos espaços 
empresariais e privados sem fins lucrativos, faz com que os(as) profissionais não 
disponham nem tenham controle sobre todas as condições e os meios de trabalho 
postos à sua disposição no espaço institucional. (RAICHELIS, 2011, p.428). 

 

Diante de todos estes processos que contribuem para a fragmentação do trabalho do/a 

assistente social avaliamos necessário debater os efeitos da intensificação do trabalho no SUAS, 

que se expressam nos processos de sofrimento, desgaste mental, processos de adoecimento, 

os quais estão intimamente relacionados à precarização das condições de trabalho.  

O modo de produção capitalista tem como elemento central, para garantia de seu 

desenvolvimento, a apropriação do trabalho humano via exploração do trabalho e acumulação 

de capital (NETTO, BRAZ, 2011). E mesmo de modo dissimulado ou mascarado nesse processo 

de captura da energia física e mental daquele que vende sua força de trabalho, acaba por 

capturar a saúde do/a trabalhador/a, a quem considera como mais uma mercadoria, situação, 

essa, que não foge a realidade do/a assistente social.  
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A partir desta perspectiva Dèjours (1987) argumenta que é necessário compreender as 

condições ambientais na expressão do sofrimento e do prazer no trabalho, procurando tratar 

das relações entre organização do trabalho e sofrimento psíquico - como as diversas formas de 

organização do trabalho agem sobre o pensar e o sentir dos/as trabalhadores/as, provocando 

sofrimentos, angústias, medos e infelicidades. 

As preocupações relativas à saúde mental no trabalho são recentes, pois a princípio 

foram rejeitadas e desqualificadas, esbarrando na resistência dos próprios trabalhadores/as e 

sindicatos que assumiam reivindicações relativas ao sofrimento físico. 

No Brasil, a saúde mental do/a trabalhador/a somente entrou em debate nas últimas 

décadas do século XX, com o surgimento do Movimento pela Reforma Sanitária. A saúde mental 

foi inviabilizada e os efeitos perversos do trabalho para a saúde não eram foco de análise. 

 

[...] as discussões sobre saúde do trabalhador também não incluíram o sofrimento no 
trabalho, estando essa temática desvinculada das reivindicações que buscavam 
principalmente o ajuste salarial e a melhoria das condições de trabalho. 
(BITTENCOURT; BELOME; MERLO; 2014, p. 231). 

 

Com isso, percebe-se que o adoecimento no trabalho não é um fenômeno novo, mas 

“[...] em cada momento da história, as forças políticas e sociais envolvidas nesses processos 

podem favorecer ou fragilizar a saúde dos seres humanos de acordo com as situações 

específicas de vida e de trabalho” (SELIGMANN-SILVA, 2011, p.33). 

É no trabalho, mais especificamente no modo como ele é organizado, que devem ser 

buscadas as causas dos problemas mentais. Se as causas não são individuais, a solução também 

não pode ser individual (DÈJOURS, 1987). Logo, consideramos que os problemas no âmbito da 

saúde e da saúde mental do/a assistente social podem estar relacionados as condições de 

trabalho, e uma das possibilidades para lidar com estes problemas é a busca por uma luta 

unificada entre os diferentes segmentos que compõem a classe trabalhadora, seja participando 

dos movimentos sociais, sindicatos, fóruns, dentre outras organizações de luta para fazer o 

enfrentamento necessário diante da nefasta destruição dos direitos sociais e das proteções ao 

trabalho. 

Com isso, o trabalho ao mesmo tempo que pode se apresentar como espaço de 

submissão do/a trabalhador/a ao capital, pode se configurar também como espaço de 

resistência. A partir disto, podemos afirmar que a contradição está posta, pois o adoecimento 
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relacionado ao trabalho é uma expressão da questão social que manifesta desigualdade e 

resistência simultaneamente. Desigualdade por não ser possível ao trabalhador desenvolver 

uma atividade emancipada em decorrência da apropriação privada dos meios e instrumentos 

de trabalho e dos processos de alienação aos quais é submetido. E resistência frente a uma vida 

sem sentido no trabalho, que se manifesta como desgaste de energia e como adoecimento, 

principalmente no adoecimento mental do/a assistente social. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Este artigo pode oferecer subsídios para compreender a realidade dos/as assistentes 

sociais que trabalham no SUAS, que utilizam as políticas sociais como instrumentos de 

intervenção frente às expressões da questão social.  

Deste modo, compreender como o trabalho do/a assistente social que faz parte da 

classe-que-vive-do-trabalho é afetada pelas transformações decorrentes do modo de produção 

capitalista operados desde a década de 1970 a 1980, que se agudizaram com as crises 

financeiras de 2008/2009 e com a pandemia de covid-19 são fundamentais para analisar as 

condições de trabalho e de saúde desta categoria profissional. Transformações pelas quais o 

capitalismo incorporou inovações, avanços tecnológicos e científicos acelerando a 

produtividade do trabalho, provocando uma reorganização com base na trípode da 

flexibilização, terceirização e informalidade, tais processos resultam no aumento do 

desemprego e da precarização do trabalho, além de adoecimento mental. 

Em tempos de barbárie, de redução de direitos sociais sem precedentes, os quais são 

agravados pela crise econômica e sanitária, torna-se oportuno nos debruçarmos para discutir, 

sobretudo, pesquisar sobre a relação entre trabalho e saúde dos/as assistentes sociais que 

atuam no SUAS.  

Nossa intenção foi suscitar maior compreensão acerca da saúde mental e sua relação 

com o trabalho, com o intuito de que ela seja melhor enfrentada. As reflexões e debates sobre 

o tema precisam ganhar espaço, para que ocorra maior engajamento dos profissionais e da 

sociedade nesta causa. 

 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

822 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Ricardo. Coronavírus: O Trabalho sob Fogo Cruzado. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 
2020. 

ALVES, Giovanni. Trabalho e Neodesenvolvimentismo: choque de capitalismo e nova 
degradação do trabalho no Brasil. Bauru: Canal 6, 2014. 

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e História. São 
Paulo. Cortez. 2010. 

BITTENCOURT, Lilian Cristina; BELOME, Maura Carilina; MERLO, Álvaro Roberto Crespo. 
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, Sistema Único de Saúde e a Saúde Mental. 
In: MERLO, Álvaro Roberto Crespo; BOTTEGA, Carla Garcia; PEREZ, Karine Vanessa (Orgs.). 
Atenção à Saúde Mental do Trabalhador: Sofrimento e transtornos psíquicos relacionados ao 
trabalho. Porto Alegre: Evangraf, 2014. 

BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e o neoliberalismo no Sul Global. São Paulo: 
Boitempo, 2017. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.> Acesso em: 18 mar. 
2022.  

BRASIL. Lei no. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742compilado.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%20
8.742%2C%20DE%207%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201993&text=Disp%C3%B5e%20sobre%
20a%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Assist%C3%AAncia%20Social%20e%20d%C3%A
1%20outras%20provid%C3%AAncias.> Acesso em: 18 mar. 2022.  

CFESS (Org.). Assistentes Sociais no Brasil. Elementos para estudo do perfil profissional. 
Brasília /Maceió, UCFESS-UFALCRESS, 2005. 73 p. 

COUTO, Berenice Rojas; YAZBEK, Maria Carmelita; SILVA, Maria Ozanira da Silva e; RAICHELIS, 
Raquel. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil:  uma realidade em movimento. São 
Paulo: Cortez, 2010. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 

DRAIBE, Sônia Maria. As políticas sociais e o neoliberalismo. Revista USP, n. 17. São Paulo: Ed. 
Da USP, 1993. 

IAMAMOTO, M. V. As Dimensões Ético-Políticas e Teórico- Metodológicas no Serviço Social 
Contemporâneo. In: MOTA, A. E. et al. (Orgs). Serviço Social e saúde: formação e trabalho 
profissional. São Paulo: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2006. p. 161-196. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

823 

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: 
Cortez, 2011. 

RAICHELIS, R. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às violações 
de seus direitos. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 107, p. 420-437, 2011. 

SELIGMANN-SILVA, Edith. Trabalho e Desgaste Mental: o direito de ser dono de si mesmo. 
São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, Mossicléia M. O projeto ético-político do Serviço Social do ciclo petista à escalada da 
extrema-direita. O Projeto Ético-Político do Serviço Social no Contexto do Avanço do 
Ultraconservadorismo. R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.29, n. 2, p. 529-558, 2019. 

VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2009. 

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

824 

 

 

 

 


