
 

 

                  

AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SUAS REPERCUSSÕES NA 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Mariângela Rodrigues Martinho
1
 

 

 

RESUMO 

 
Considerando que a conjuntura do capitalismo contemporâneo 
vem causando intensas transformações no mundo do trabalho, 
e que esse contexto se reflete na saúde do trabalhador 
causando adoecimentos físicos e mentais, o presente artigo 
buscará contribuir com a apreensão do cenário de saúde 
enfrentado pelos trabalhadores na atualidade a partir da 
investigação das novas formas de produção e reprodução 
social. Vale destacar que o artigo foi elaborado segundo 
elementos sistematizados de pesquisa para Trabalho de 
Conclusão de Curso, no qual foram analisadas a 
reestruturação produtiva na indústria petrolífera e sua 
repercussão na saúde mental do trabalhador petroleiro da 
Bacia de Campos/RJ. 

 
Palavras-chave: Reestruturação Produtiva. Mundo do 
Trabalho. Precarização. Saúde do Trabalhador. 
 

ABSTRACT 

 
Whereas the situation of contemporary capitalism is causing 
sweeping changes in the working world, and that this context is 
reflected in workers' health causing physical and mental 
illnesses, this article will seek to contribute to the apprehension 
of the health scenario faced by workers today to from the 
research of new forms of social production and reproduction. 
Note that the product was produced in systematic elements to 
search for Work Completion of course, in which we analyzed 
the productive restructuring in the oil industry and its impact on 
mental health of the oil worker from the Campos / RJ. 
 

Keywords: Productive Restructuring. Work. Insecurity. Worker 
Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas que a reestruturação produtiva
2
 ocorrida no capitalismo a partir 

dos anos 1970 foi um fenômeno político e econômico. A opção de ajustamento ao 

neoliberalismo
3
 e a nova ordem econômica globalizada atingiram duramente os Estados 

nacionais periféricos, causando intensos impactos em sociedades historicamente desiguais 

como a nossa. Na conjuntura atual verificamos que tais impactos vêm provocando inúmeras 

transformações no mundo do trabalho
4
. Em função disso testemunhamos a ampliação da 

exploração e a precarização nas condições e relações de trabalho, um contexto que atinge 

duramente a classe trabalhadora em sua materialidade e organização. 

Sabemos que em diferentes sociedades a produção e a reprodução social 

assumem características próprias, como nas sociedades capitalistas em que existe a divisão 

social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção. Sociedade essa, 

marcada pela exploração do trabalho, na qual o fenômeno da alienação assume novas 

particularidades, pois o processo de trabalho não é mais uma atividade de realização básica 

e sim o principal meio de subsistência, sendo o trabalhador uma mercadoria valorosa, haja 

vista sua capacidade de produzir valor, que se encontra incorporado nas novas mercadorias 

que produz para o capital. 

Dessa lógica eclode uma exploração cada vez maior, desencadeando o contexto 

atual em que o capital, na sua busca incessante por lucros, passa a se apropriar não 

somente da força de trabalho humana, não somente daquilo que é produzido, mas também 

da saúde, da própria condição orgânica dos trabalhadores, já que não poupa esforços em 

fazer essa força de trabalho produzir cada vez mais valor, mesmo que isso signifique 

ultrapassar os limites suportáveis para o corpo e a mente desses trabalhadores. 

A configuração do capitalismo contemporâneo vem ampliando as expressões 

questão social
5
. As novas formas de produção e reprodução social inerentes ao capitalismo 
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 Reestruturação produtiva que aqui será entendida segundo Silva (2009) como um período de 

“reestruturação econômica e reajustamento social e político, em busca de um novo padrão de 
acumulação e modo de regulação social e político a ele vinculado.” (SILVA, 2009:70). 

3
 Como Leite (2009) considero o modelo neoliberal como uma série de medidas, tais como, “[...]  

abertura econômica, incremento às importações via redução das alíquotas sobre vários bens de 
consumo, redução da interferência estatal na economia e, consequente redefinição de áreas de 
atuação, no qual o Estado se retirou da produção de bens e serviços e focou sua atuação, apenas 
na regulação e fiscalização e aceleração do processo de privatização.” (LEITE, 2009:33) 

4
 Neste estudo utilizo a conceituação “mundo do trabalho” segundo a autora Silva (2009), pois estou 

de acordo com o entendimento desta quando a mesma define que “[...] a expressão 'mundo do 
trabalho' comporta o mercado, as relações e as condições de trabalho.” (SILVA, 2009:19) 

5
 O termo questão social é entendido neste estudo segundo a autora Iamamoto, quando esta define 



 

 

                  

financeiro e globalizado se refletem na organização do trabalho, obrigando os trabalhadores 

a enfrentarem um período de recessão crescente, no qual o contexto flexível e precarizado 

presente nas relações e condições de trabalho intensificam a terceirização, a informalidade, 

o desemprego, entre outros. Presenciamos um empobrecimento e uma desproteção social 

cada vez maior. Importantes elementos para exacerbar os quadros de adoecimento 

apresentados pelos trabalhadores na atualidade. 

Partindo do pressuposto que o contexto em que a atividade laboral está sendo 

realizada se reflete na saúde do trabalhador, então a conjuntura do capitalismo 

contemporâneo que vem causando transformações profundas no mundo do trabalho, 

aprofundando as expressões da questão social, acirrando a competição entre os membros 

dessa sociedade certamente repercurtirá na subjetividade dos indivíduos, causando 

adoecimentos físicos e mentais. 

Nesse sentido, embasada em elementos sistematizados de pesquisa 

anteriormente realizada, no qual foram analisadas a reestruturação produtiva na indústria 

petrolífera offshore e sua repercussão na saúde mental do trabalhador petroleiro
6
 da Bacia 

de Campos/RJ, a hipótese formulada para guiar o estudo que aqui foi desenvolvido afirma 

que os adoecimentos relacionados a saúde física e mental dos trabalhadores que estão 

intrinsecamente relacionados com a atividade laboral são intensificados pelas 

transformações no mundo do trabalho oriundas dessa nova configuração do capitalismo 

mundial. 

Sustentado por uma perspectiva situada no campo da teoria social crítica, esse 

estudo utiliza como referência teórico-metodológica o método materialista histórico e 

dialético de Karl Marx
7
, e buscará refletir acerca do cenário atual do mundo do trabalho 

esperando contribuir com a visibilidade das questões de saúde vividas pelos trabalhadores. 

 

1. AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE. 

                                                                                                                                                         
o mesmo como sendo expressões, no cotidiano da vida social, das contradições derivadas da 
relação desigual entre burguesia (capital) e proletariado (trabalho), colocada no cenário pela classe 
trabalhadora quando esta começou a se organizar.(IAMAMOTO, 2008:77) 

6
 O termo 'petroleiro' é utilizado aqui segundo a concepção do Sindpetro NF, o qual considera todos 

os trabalhadores da indústria do petróleo como sendo um 'trabalhador petroleiro' seja ele um 
efetivo da Petrobras, um terceirizado que atue na E&P de petróleo ou um trabalhador que atue em 
outra área e que hoje possua outro sindicato. 

7
 Segundo Karl Marx, em O Método da Economia Política, “[...]o método que consiste em elevar-se 

do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 
concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado.” Marx acrescenta ainda que, “o curso do 
pensamento abstrato que se eleva do mais simples ao complexo corresponde ao processo 
histórico efetivo” (Marx, 1978:116/117). 



 

 

                  

 

Para Marx, o regime capitalista tanto é responsável pela produção de condições 

materiais da vida humana quanto é nele que se desenvolvem as relações sociais de 

produção e reprodução. Isso significa que as condições de vida, tanto material quanto 

social, se relacionam diretamente com as formas de produção de riqueza na sociedade. 

Ao nos embasarmos teoricamente em Marx entenderemos que o capitalismo 

precisa assegurar algumas condições para garantir seu desenvolvimento, as quais: manter 

uma orientação obstinada que vise garantir seus lucros, assim sustentando a sua 

acumulação e expansão; para tal, precisa apoiar seu crescimento na exploração do trabalho 

e na apropriação do que é socialmente produzido e, além disso, se torna imprescindível o 

controle do mercado e do próprio trabalho, o que implica em modernizar e dinamizar o 

processo produtivo constantemente. São essas condições combinadas que garantem o 

equilíbrio do desenvolvimento do capital, e quando ocorre a impossibilidade delas ocorrerem 

juntas, o capital entra em crise. Sendo assim, não é difícil compreender porque a ascensão 

do capital é permeada por situações de crises, posto que a sua lógica de reprodução possui 

uma forte tendência para crises. 

No século passado podemos identificar algumas delas como, por exemplo, a 

crise estrutural
8
 dos anos de 1970, que foi uma crise de superacumulação

9
. Para recuperar 

sua hegemonia e restabelecer seu crescimento, o capital precisou implementar uma 

reestruturação de alcance global. Que aqui será entendida segundo Silva (2009) como um 

período de “reestruturação econômica e reajustamento social e político, em busca de um 

novo padrão de acumulação e modo de regulação social e político a ele vinculado.” (SILVA, 

2009:70). As consequências dessa crise e as formas usadas pelo capital para enfrentá-la 

foram devastadoras para o mundo do trabalho. Os trabalhadores viveram uma situação 

fortemente crítica e passaram por uma série de mudanças que culminaram por abalar 

profundamente o movimento sindical e sua materialidade enquanto classe. 

Segundo Antunes (1999), o projeto neoliberal, uma reação teórica ao Welfare 

State
10

, passou a ser hegemônico após essa crise da década de 70, sendo esse o centro 

                                                 
8
 Cf. (ANTUNES, 2007, p.187) 

9
 Uma crise de superacumulação com as seguintes características: “elevação das taxas de inflação, 

a crise financeira e do comércio internacional, a recessão econômica, com seus elementos 
constitutivos (desemprego, baixo crescimento econômico, baixa lucratividade, etc.) [...].” (SILVA, 
2009:69) 

10
 O Welfare State ou Estado do Bem Estar Social é o termo utilizado para designar o período em que 

o Estado garantiu direitos sociais aos cidadãos (educação, saúde, habitação, renda e seguridade 
social) através de forte intervenção na economia para regular as atividades produtivas, com vistas 
a geração de renda, incentivo ao consumo e diminuição das desigualdades sociais. Foram as 
teorias do inglês John M. Keynes que inspiraram as medidas empregadas no período. 



 

 

                  

das mudanças que se seguem, pois, como afirma o autor, ele passa “a ditar o ideário e o 

programa a serem implementados pelos países capitalistas [...] contemplando 

reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do estado, políticas fiscais e 

monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais [...]” (ANTUNES, 1999:22) 

Todas estas transformações empregadas na nova forma capitalista de produzir 

implicaram em enormes consequências no mundo do trabalho, entre elas: diminuição do 

número de trabalhadores fabris estáveis; aumento do trabalho precarizado (terceirização, 

sub-contratação, contratos temporários, desemprego, etc.); exploração do trabalho infantil 

naqueles países que participam do processo de produção mundializado. As transformações 

no mundo do trabalho viabilizam a intensificação disfarçada das estratégias de exploração e 

de dominação por parte do capital em todos os setores do trabalho. 

É uma realidade que a conjuntura contemporânea aprofunda as contradições 

expressas pela questão social. E que as novas formas de produção e reprodução social 

inerentes ao capitalismo financeiro e globalizado se refletem nas relações e condições de 

trabalho, obrigando os trabalhadores a enfrentarem um período de recessão crescente, no 

qual o contexto precarizado presente nas relações de trabalho intensificam a terceirização, 

a informalidade, o desemprego, entre outros, todos importantes elementos para exacerbar 

os quadros de adoecimento apresentados pelos trabalhadores na atualidade. 

 

2. A SAÚDE DO TRABALHADOR DIANTE DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 

Vemos hoje que o capitalismo não superou a questão social característica de 

sua expansão inicial, pelo contrário, ela aparece, parafraseando Iamamoto (2004), em 

novas roupagens e ainda mais intensa. Posto que o contexto contemporâneo do capital vem 

submetendo a população a um longo período de recessão, desemprego estrutural, perda de 

direitos trabalhistas, políticas sociais focalizadas, acirramento das desigualdades sociais, 

empobrecimento ainda maior das classes que já se encontravam em situação de 

vulnerabilidade social, bem como a repressão e criminalização das mesmas, como 

verificamos nas palavras de Nilo Batista (1997),“Um regime que produz intensamente 

insegurança econômica e marginalização social só é capaz de montar e gerir um sistema 

penal intensamente repressivo e exterminador, e só mudanças estruturais no primeiro 

seriam capazes de transformar o segundo” (BATISTA, 1997:154). 

Nesse estudo, a categoria trabalho é um ingrediente fundamental e inegável 

                                                                                                                                                         
(PAZZINATO & SENISE, 2003, Cap. 25, item 4 e Cap. 29, item 2) 



 

 

                  

para apreendermos a forma como os membros de uma sociedade se organizam, como se 

reproduzem, como estabelecem as relações sociais. Assim, apesar de não me aprofundar 

nessa discussão, o trabalho – práxis produtiva – é aqui entendido como uma categoria 

ontológica do ser social, por ser responsável pela humanização dos homens e, desta forma, 

central na vida dos indivíduos, visto ser este o elemento estruturante da sociabilização 

humana. 

Assim sendo, ao considerar que o trabalho representa o processo de 

humanização dos indivíduos, destacando-se daí a sua importância na vida desses, 

podemos defender que um trabalho que desumaniza, desestrutura e causa sofrimento, 

consequentemente levará esse trabalhador ao adoecimento físico e/ou mental. Nesse 

sentido, concordo com Seligmann (1994) quando esta afirma que a condição do trabalho 

“tanto poderá fortalecer a saúde mental quanto levar a distúrbios que se expressarão 

coletivamente em termos psicossociais e/ou individuais, em manifestações psicossomáticas 

ou psiquiátricas.” (SELIGMANN,1994:46). 

Seligmann (1986) também destaca que as crises econômicas do capital sempre 

provocam intensas crises sociais que “determinam profundas repercussões na saúde geral 

e [...] também sobre a Saúde Mental. Sofrimento social, sofrimento físico e sofrimento 

mental, geralmente são indissociáveis [...]” (SELIGMANN, 1986:54). A autora enfatiza que 

uma relação de trabalho em que há envolvimento/manipulação/interiorização da dominação, 

além das pressões sofridas pelo contexto precarizado, como a terceirização, a informalidade 

e o desemprego, também levam os trabalhadores a diversos quadros de adoecimento. 

Segundo Dejours (2007), "A forma de que se reveste o sofrimento varia com o 

tipo de organização do trabalho [...] Ela é de certa forma uma porta de entrada para doença, 

e uma encruzilhada que se abre para as compensações mentais ou doenças somáticas [...]" 

(DEJOURS, 2007:133). Seguindo essa direção, e entendendo que a saúde do trabalhador é 

permeada pelas condições do processo de trabalho em que esse está inserido, podemos 

afirmar que as condições materiais, sociais e políticas em que a atividade está sendo 

realizada se refletem na saúde dos trabalhadores. 

Dejours explica que até o século XIX não é possível se falar em saúde do 

trabalhador em função das condições de trabalho existentes na época, o que mais contava 

naquele momento era a subsistência, e não a saúde. Para o autor, "A luta pela saúde, nesta 

época, identifica-se com a luta pela sobrevivência: 'viver para o operário é não morrer'." 

(DEJOURS,2007:14). Em verdade, ao capitalista nunca importou a saúde do trabalhador, só 

se verificando alguma ação nesse sentido quando esse quadro passa a interferir  na sua 

obtenção de lucros. Marx (1988) já afirmava em seus trabalhos que o capital não tinha 



 

 

                  

nenhuma consideração pela "[…] saúde e duração de vida do trabalhador, a não ser quando 

é coagido pela sociedade [...]. À queixa sobre degradação física e mental, morte prematura, 

tortura do sobre-trabalho, ele responde: Deve esse tormento atormentar-nos, já que ele 

aumenta o nosso gozo (o lucro).”  (MARX, 1988a:383) 

Somente com o advento da Revolução Industrial
11

 é que a Medicina do Trabalho, 

enquanto uma especialidade médica, começou a dar os seus primeiros passos. A 

exploração desumana da força de trabalho no processo de produção e reprodução social e 

as expressões da questão social colocadas no cenário político através das lutas 

reivindicatórias dos operários fizeram com que alguns poucos capitalistas percebessem que 

precisavam cuidar minimamente dos seus operários, pois se não o fizessem 

comprometeriam todo processo de produção e, consequentemente, seus lucros. Tal fato fez 

com que alguns donos do capital organizassem ambulatórios em suas empresas surgindo 

nesse ponto os primeiros serviços médicos de empresa. 

Obviamente que, ainda hoje, os trabalhadores lutam e resistem à exploração do 

capital. Através de greves e/ou paralisações reivindicam melhores condições de trabalho, 

diminuição dos riscos, entre tantas outras necessidades, num processo cheio de 

contradições, conquistas e derrotas. Nesse contexto, a nossa Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador – uma conquista importante para todos os que trabalham – tem como objetivo 

contribuir com a melhoria das condições de saúde do trabalhador, através do controle sobre 

as condições de segurança e saúde nos ambientes de trabalho. 

As ações de Saúde do Trabalhador na rede pública brasileira foram 

institucionalizadas pela Constituição Federal de 1988 e se fundamentam nos princípios do 

SUS, sendo regulamentadas pela LOS nº 8080/90 (Art. 6º parágrafo 3º). Em outros termos, 

a Rede Nacional de Atenção Integral Saúde do Trabalhador (RESNAST), segundo a 

Portaria Nº 2.728/2009, “ […] deverá ser implementada de forma articulada entre o 

Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com envolvimento de órgãos de outros setores dessas esferas […]” (Brasil, 

2009:Port.Nº2.728:Art.1º). 

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador é composta por 

uma Rede Sentinela de Notificação Compulsória de Acidentes e Doenças Relacionados ao 
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 Iniciada na Inglaterra em fins do século XVIII e durante o século XIX, consistiu em um processo de 
grandes transformações econômicas, tecnológicas e sociais que causou um profundo impacto no 
processo produtivo global. O período foi marcado pela substituição de um sistema agrário e 
artesanal para um industrial, caracterizado pelo aparecimento de máquinas modernas movidas a 
vapor. Essas inovações permitiram uma combinação de fatores como: o liberalismo econômico; a 
acumulação de capital; entre outros, que criaram as condições necessárias para que o capitalismo 
superasse todas as formas de produção até então existente e se tornasse o sistema econômico 
vigente. (PAZZINATO & SENISE, 2003) 



 

 

                  

Trabalho, que é constituída pelos CEREST's, pelos Hospitais de urgência/emergência de 

alta e média complexidade e pelos serviços de atenção básica, todos credenciados como 

sentinelas e com a responsabilidade de investigar e diagnosticar as doenças e os acidentes 

relacionados ao trabalho e registrá-los no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SISAN). 

Os casos de investigação e notificação de doenças e agravos que alimentam o 

SINAN fazem parte de uma extensa lista de doenças de notificação compulsória 

minuciosamente reunidas em um manual aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Esse 

manual de doenças relacionadas ao trabalho – organizado segundo a Classificação 

Internacional das Doenças em sua décima revisão (CID-10) – é um material de apoio usado 

nacionalmente para orientar as ações desempenhadas pelos profissionais que atuam na 

área de Saúde do Trabalhador. 

Em suma, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador procura intensificar suas 

ações e estratégias através do fortalecimento da vigilância, da promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores, em âmbito nacional e articulada em diversos setores. Não há 

dúvidas que as notificações computadas são fundamentais para a identificação e prevenção 

dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, pois através desses dados é possível 

identificar as causas dos adoecimentos e/ou mortes, um importante passo para realização 

de estudos e intervenções estratégicas que levem a uma atuação eficiente de prevenção, 

controle e enfrentamento dos problemas de saúde relacionados ao trabalho. 

Historicamente as lutas trabalhistas em busca do reconhecimento e da 

legalização dos direitos sociais desencadearam algumas conquistas pelos trabalhadores de 

serviços e políticas sociais que passaram a ser ofertadas e reguladas pelo Estado. Esses 

reconhecimentos se deram em momentos de expansão do capital, porque ao identificar 

fases de crise as ofertas diminuem e os trabalhadores são obrigados a “apertar os cintos” 

para que o capital se recupere e volte a crescer. Foi o que aconteceu nos anos de 1970, 

como já mencionado anteriormente, quando o mundo testemunhou mais uma crise 

estrutural do capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvida que a reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo 

mundial é um fenômeno político e econômico e a opção de ajustamento ao neoliberalismo e 

a nova ordem econômica globalizada vem atingindo duramente os Estados nacionais 



 

 

                  

periféricos, causando intensos impactos em sociedades historicamente marcadas pela 

desigualdade como a nossa. É fato que esse novo contexto provocou profundas 

transformações nas formas de produção e reprodução capitalistas, e que essas afetaram 

profundamente as relações, condições e gestão do trabalho. Essa realidade acabou se 

refletindo no tratamento dado a questão social hoje, em consequência disso assistimos a 

mesma sofrer um enorme retrocesso a um tempo no qual a mesma era tratada com 

repressão pelo Estado. 

E ainda, com esse contexto envolto por um Estado Social mínimo, no qual as 

expressões da questão social são um impasse a ordem social estabelecida, verificamos não 

somente a desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho, mas o desmonte 

das políticas de proteção social, hoje focalizadas na extrema pobreza. Um cenário que 

reproduz a pobreza e a continuada criminalização dos segmentos mais pauperizados da 

sociedade, porque para a classe dominante, esses sujeitos integram a classe social que 

impede a lógica de acumulação do capital, que impede o avanço econômico-social. Sendo 

essa perspectiva o principal argumento para considerar injustamente os sujeitos que nela se 

encontram como perturbadores da ordem social. 

Em função desse contexto, também para Iamamoto (2004), testemunhamos um 

intenso processo de criminalização das populações em vulnerabilidade social, na tão 

discutida “criminalização da pobreza”
12

, na qual se pune e se estigmatizam os mais pobres, 

retomando-se a noção de “classes perigosas” sujeitas à repressão e a extinção, como 

destaca Sérgio Verani (1996). São indivíduos “descartáveis” que “Na visão do poder que 

oprime e extermina, aqueles considerados 'pés-rapados'e 'micróbios sociais' podem ser 

mortos – não são reconhecidos como cidadãos, nem como pessoas humanas.” 

(VERANI:1996:135). 

A saúde dos trabalhadores conta hoje com políticas públicas, mas ainda há 

muito a ser feito. A luta dos trabalhadores contra a exploração crescente do capital, por 

melhores condições de trabalho, diminuição dos riscos e adoecimentos, entre tantas outras 

necessidades, não contam com um fim próximo. E a solução para esses problemas ainda 

aparecem intrinsecamente ligados às implicações que os mesmos possam provocar na 

busca capitalista pela obtenção de seus lucros. 

É nesse contexto cheio de contradições, conquistas e derrotas que se insere o 

assistente social, um profissional comprometido com a emancipação da classe trabalhadora 

mas que, para tal, precisa lutar contra os desafios impostos a profissão na atualidade, haja 

vista que os limites e desafios para atuação profissional presentes nos mais variados 

                                                 
12

 Cf. (VERANI, 1996); (IAMAMOTO, 2004) 



 

 

                  

espaços sócio cupacionais se encontram maximizados pela ampliação das expressões da 

questão social. 

Cabe aos assistentes sociais criarem estratégias para enfrentar as demandas 

profissionais frente ao acirramento das expressões da questão social na atualidade. Nesse 

sentido destaco a importância da investigação no aprimoramento profissional. A pesquisa e 

a posterior sistematização das informações coletadas são importantes instrumentos, porque 

se a intervenção profissional é sustentada pela análise da realidade, essas podem 

potencializar a atuação profissional. A pesquisa viabiliza a produção do conhecimento, do 

aporte teórico que contribuirá para apreensão da realidade em que o assistente social está 

inserido, dessa forma, a mesma pode se tornar um importante aliado na busca por uma 

atuação profissional competente e aliada aos compromissos emancipatórios e libertadores 

presentes no Código de Ética e no Projeto Profissional da categoria. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, Ricardo. Capacitação em Serviço Social e Política Social. Crise contemporânea 

e as transformações no mundo do trabalho. Brasília: CEFESS–ABEPSS–CEAD–UNB. 1999. 

módulo1.  

BATISTA, Nilo. A violência do Estado e os aparelhos policiais. In: Revista Discursos 

Sediciosos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portal da Saúde. SUS. Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador. http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30427 Acesso 

em 04/05/2012. 

CERQUEIRA FILHO, Gisálio. A “questão social” no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1982. 

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Trad. 

Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. 5ªed. amp., 10ªreimp. São Paulo: Editora Cortez 

2007. 

IAMAMOTO, Marilda V. A questão Social no capitalismo. In: Revista Temporalis, ABEPSS. 

Gráfica: Odisséia, 2004, Pp. 09-32.  

____________. Estado, classes trabalhadoras e políticas sociais no Brasil. In: BOSCHETTI, 

Ivanete et al. (orgs.). Política Social no Capitalismo – tendências contemporâneas. São 

Paulo: Cortez, 2008.  



 

 

                  

LEITE, Rose Mery dos Santos Costa. Bandeirantes do Mar: a identidade dos trabalhadores 

das plataformas de petróleo. Rio de Janeiro: Intertexto. 2009. 

LUKÁCS, G. Ontologia do ser social: os princípios ontológicos fundamentais de Marx. São 

Paulo: Ciências Humanas. 1979. 

MARX, Karl. Manuscritos Econômicos e Filosóficos e outros textos Escolhidos. Para a 

Crítica da Economia Política. Coleção os Pensadores. 2ªed.  São Paulo: Editora Abril 

Cultural. 1978. 

____________. O Capital. Livro 1. Tradução: Reginaldo Sant'anna. 12ªed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil. 1988. , volume 1. 

NETTO, José Paulo. Uma face contemporânea da barbárie. III Encontro Internacional 

“Civilização ou Barbárie”. Serpa, 30-31 de outubro/1º de novembro de 2010. 

PAZZINATO, Alceu L. & SENISE, Maria H. História Moderna e Contemporânea. 14ªed., 

3ªreimp. São Paulo: Editora Ática. 2003. 

SELIGMANN-SILVA, Edith; STEINER, Mª Helena C. De F.; SILVA, Moacir C. Da; 

ANGERAMINI, Valdemar Augusto (org.). Crise, Trabalho e Saúde Mental no Brasil. São 

Paulo: Editora Traço. 1986. 

____________. Desgaste Mental no Trabalho Dominado. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 

Cortez Editora. 1994. 

SILVA, Maria Lúcia Lopes da. Trabalho e população em situação de rua no Brasil. São 

Paulo: Cortez. 2009. 

VERANI, Sérgio. Globalização do extermínio. In: Revista Discursos Sediciosos. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1996. 


