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RESUMO 

 

 

Este trabalho final de Curso vem mostrar a importância de se estudar a prática profissional 

como mecanismo de qualificar a atuação do assistente social. O objetivo deste estudo busca 

responder a seguinte indagação: O adoecimento dos funcionários da rede municipal de ensino 

tem relação com a precarização do trabalho? Nossa finalidade é analisar teoricamente uma 

discussão que se coloca no debate contemporâneo do Serviço Social junto ao processo de 

precarização do trabalho e sua influência na vida profissional dos trabalhadores da rede 

municipal de educação.  
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ABSTRACT 

 

 

This final work of the Course shows the importance of studying the professional practice as a 

mechanism to qualify the work of the social worker. The objective of this study is to answer 

the following question: Does the sickness of the municipal school system employees have a 

relation to the precariousness of work? Our purpose is to analyze theoretically a discussion 

that is placed in the contemporary debate of Social Service together with the process of 

precarious work and its influence on the professional life of the workers of the municipal 

education network. 

 

 

Keywords: Precariousness of Work, Social Work, Education. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente monografia aborda discussões em torno do tema: “Serviço Social e 

Precarização do trabalho: Uma análise sobre o adoecimento de funcionários da rede municipal 

de educação”. Esse estudo pretende descrever o papel do Serviço Social no setor de Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Educação, com uma  análise mais profunda em torno da   

precarização do trabalho e sua influência no adoecimento dos funcionários da rede escolar 

municipal na cidade de Campos dos Goytacazes,  para que outros profissionais tenham   um 

novo olhar ao trabalhar com este tema,  tendo em vista esta ser uma questão de cunho social. 

Para tanto, serão realizadas pesquisas bibliográficas de caráter exploratório, de análise 

descritiva embasada no método do materialismo histórico dialético. As categorias de análise, 

com enfoque nas atuais discussões sobre o tema do estudo, serão inicialmente embasadas nos 

seguintes autores: Christophe Dejours, Marilda Villela Iamamoto e outros, tendo como base 

fundamental a Política de Educação, Código de Ética do Serviço Social e LDB (Lei de 

Diretrizes e Base da Educação). 

No sentido de entender melhor o assunto proposto na monografia, no primeiro capítulo 

abordaremos o assunto da precarização do trabalho e a relação com o adoecimento dos 

funcionários da rede municipal de ensino. No segundo capítulo abordaremos a ação dos 

Assistentes Sociais e o papel do “Serviço Social na política de educação”. 

O objetivo central deste estudo é analisar a precarização do trabalho e sua influência 

no adoecimento dos trabalhadores da rede municipal de ensino. Quanto aos objetivos 

específicos fixados estão em descrever o papel do Serviço Social no setor de Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Educação e analisar a política de educação e a ação do 

Assistente Social.  

O trabalho como categoria- chave das análises é visto ao longo das tarefas, que no 

caso envolve a ação docente, de professores que estão no exercício da profissão no município. 

Esses profissionais chegam aos Recursos Humanos da SMECE, com problemas de saúde e 

após escuta pelos Assistentes Sociais são encaminhados a rede de atendimento da Saúde 

Mental, mais precisamente nos CAPS. A precarização do trabalho docente como eixo das 
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análises apontam para a situação de adoecimento desses trabalhadores que convivem com o 

sofrimento psíquico. 

O interesse por discutir o tema relacionado ao adoecimento dos trabalhadores da rede 

municipal de ensino do município de Campos dos Goytacazes, surgiu quando foi implantado 

o Serviço Social no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal  de Educação,  onde 

observamos uma demanda,  pois no  setor eram relatados   muitos casos de problemas de 

saúde decorrentes do exercício da profissão destes funcionários. 

O tema é relevante porque em muitas ações do município, não tivemos oportunidade, 

de ver esse tipo de ação dos Assistentes Sociais, ou seja, intervenções voltadas para os 

trabalhadores que cotidianamente enfrentam problemas com a precarização das condições do 

trabalho. Por outro lado, podemos contribuir na medida em que possibilita trazer para o 

Serviço Social contradições e problemas vivenciados por esses sujeitos sociais trabalhadores, 

trazendo ainda, a perspectiva de um novo olhar para novas discussões sobre o tema. 

A pesquisa desenvolvida junto ao setor de Serviço Social da SMECE trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que parte de um levantamento bibliográfico junto aos teóricos do Serviço 

Social, com base em categorias de análise. A pesquisa é bibliográfica, exploratória e ocorre a 

partir da observação e análise de relatos registrados pelo setor do Serviço Social de Recursos 

Humanos da Educação. 
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1  TRABALHO E SAÚDE MENTAL: PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE.          
 

 

                                             Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar 

uma alma humana seja apenas outra alma” 

                                                                                                                    Carl. G. Jung 

 

O contexto contemporâneo ao refletir as transformações ocorridas nas duas últimas 

décadas do século XX aponta para mudanças significativas no mundo do trabalho, que 

sinalizam para as conseqüências dos arranjos políticos - econômicos do novo liberalismo e 

para o capitalismo atual, cujo foco é o mercado global. Diante dessa realidade, trabalhadores 

que atuam nas mais diversas áreas, vivenciam situações de opressão, regulação, precariedade 

por parte dos sistemas e instituições, que prejudicam a saúde e a capacidade produtiva laboral. 

Martinelli (1998 p.150) ao comentar as implicações desta lógica capitalista sobre a 

organização social e as formas de trabalho, destaca os impactos que estas causam a 

subjetividade dos sujeitos sociais, na medida em que se refletem na materialidade do trabalho 

e nas relações que ocorrem nos ambientes onde os trabalhadores vivem parte de sua 

existência. 

Antunes (1995, p.42) complementa a idéia no momento que sinaliza para as novas 

formas de organização do trabalho, com modificações na desregulamentação do trabalho e do 

emprego, resultando em precarização das condições de trabalho. Esta realidade, funciona 

como ameaça aos direitos do trabalhador, o que implica por sua vez, em um desmoronamento 

da classe trabalhadora como totalidade. 

A categoria “trabalho”, cuja centralidade ganha destaque nesse estudo, segundo 

Frigotto (2005, p.25) se afirma como valor de uso, princípio educativo e criador, na medida 

em que se opõe á visão do trabalho como exploração. 

Já Ciavatta (2005, p. 31) entende o trabalho na sua forma “ontológica, fundamental, 

criativa, estruturante de um novo tipo de ser social – o homem, que se constitui não apenas 

como produto do trabalho, mas pela consciência de representar o produto ideal, na sua 

imaginação criadora.” 
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Nessa perspectiva, o trabalhador como profissional que exerce sua função 

cotidianamente, não pode ser dissociado do sujeito histórico, que possui uma identidade como 

pessoa e uma identidade coletiva pelos papéis sociais que ocupa em sua comunidade. A 

dialética entre o ser particular e o ser coletivo se coloca no ambiente de trabalho, com toda a 

carga emocional que a existência traduz. 

A saúde é outra categoria destacada nas análises deste estudo sobre docentes em 

situação de adoecimento pelo trabalho, tendo em vista, a situação desses profissionais no 

momento que chegam ao Setor do Serviço Social. O foco na saúde mental decorre dessa 

realidade apresentada pelos docentes, objeto da pesquisa. 

A abordagem metodológica que tem por fundamento a teoria do materialismo 

histórico dialético e as categorias do método dialético aplicado à pesquisa das questões 

sociais, parte da perspectiva marxiana, de que as desigualdades sociais presentes na sociedade 

contemporânea refletem a existência das diferentes classes sociais.  

Nesse contexto, as classes subalternas sofrem reflexos da lógica capitalista neoliberal, 

que se mostra cruel para os menos privilegiados, normalmente explorados por esse sistema 

perverso. 

 

Os impactos destrutivos do sistema vão deixando marcas exteriores sobre a 

população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, a 

debilidade da saúde, o desconforto, a moradia precária, a alimentação 

insuficiente, a ignorância, a fadiga, a resignação, são alguns sinais que 

anunciam os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados da 

sociedade. (YAZBEK, 2006, p.61) 

 

 

Nesse comentário, percebe-se claramente a presença da categoria “trabalho”, que se 

mostra fundante na compreensão da teoria do materialismo histórico-dialético e que também, 

tem papel essencial no estudo proposto, conforme foi sinalizado. 

Para Marx, o trabalho concreto é visto no capitalismo como fonte de exploração e 

alienação do trabalho, porque para que haja acumulação (mais valia) pelos donos do capital e 

dos meios de produção é preciso ter uma maioria de trabalhadores, que venda sua força de 

trabalho. Assim, para sobreviver, o trabalhador, em muitas situações se submete a condições 

de precariedade, alienado na maior parte das vezes, pela necessidade. Sobre isto Faleiros 
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(2009, p.48) diz: “O trabalhador depende do capital para viver, pois seus meios de 

subsistência fazem parte do capital variável e, quando perde a condição de trabalhar, perde 

também sua manutenção”. 

A “alienação”, como um conceito discutido por Marx, diz respeito a não-consciência 

da dura realidade a qual o trabalhador é submetido no seu cotidiano. É o não esclarecimento 

de sua real consciência de classe e de um condicionamento às estruturas institucionalizadas 

que o levam a não ter uma consciência crítica e reflexiva da exploração. (MÉSZAROS, 2005, 

p.61)  

Nesse sentido, o novo mundo do trabalho no contexto da ordem capitalista neoliberal, 

por sua característica de fragmentação e de supremacia do “mercado” que estabelece as regras 

econômicas, políticas, sociais, culturais, para todos, gera precarização e condições muitas 

vezes desumanas para o trabalhador, que mesmo qualificado, muitas vezes se mostra 

incompatível com as demandas dos novos tempos. 

O método dialético e suas categorias, conforme análise de Leandro Konder  (1994, 

p.51) tem o objetivo de: “[...] dar conta do movimento infinitamente rico pelo qual a realidade 

está sempre assumindo formas novas, os conceitos com os quais o nosso conhecimento 

trabalha precisam aprender a ser “fluidos”. 

Segundo o autor essa fluidificação só se torna possível pela atividade reflexiva. Por 

outro lado, esta fala de Konder (1994) aponta para a importância das categorias dialéticas: 

contradição, mediação, totalidade, historicidade. O autor esclarece essa visão, quando diz:    

 

O pensamento dialético é obrigado a um paciente trabalho: é obrigado a 

identificar, com esforço, gradualmente, as contradições concretas e as 

mediações específicas que constituem o „tecido‟ de cada totalidade, que dão 

„vida‟ a cada totalidade. (KONDER, 1994, p.45) 

 

Sendo assim, o pensamento dialético é aquele que supera as condições atuais negando-

as, mas ao mesmo tempo considerando a totalidade do fenômeno em seu processo histórico de 

forma a mediar a transformação. As novas condições surgidas desse choque entre o “velho” e 

o “novo”, conserva as propriedades essenciais do velho, incorporando-as ao novo, com a 

transformação qualitativa e dinâmica das novas condições já transformada. (KONDER, 1994, 

p.45) 
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Para que esse processo se consolide, é necessário compreender as categorias do 

método dialético. Marx (1982) visualiza a contradição como o princípio básico do movimento 

dialético. Quando diz que: “o concreto é a síntese de várias determinações diferentes, é 

unidade na diversidade”, (KONDER, 1994. p. 43), ele já sugere que a realidade é 

contraditória e que é preciso analisar as contradições, que ocorrem no cotidiano das relações 

sociais e da própria sociedade. Já a mediação é que promove a síntese, pois no choque entre 

essas diferentes determinações que surgem a síntese provisória dessa dialética. 

Quanto à categoria da totalidade, pode-se dizer que, ela é a categoria dialética, que 

possibilita uma visão do movimento total de um determinado fenômeno ou da realidade. O 

todo se apresenta em várias dimensões, mas suas partes se interdependem, logo, não podemos 

iniciar o processo de conhecimento, isolando partes de uma totalidade, sob o risco de não se 

compreender o movimento dialético em suas sínteses. (KONDER, 1994, p.45)  

Quanto à questão da historicidade, como categoria dialética, a teoria do materialismo 

histórico-dialético, analisa a realidade a partir do contexto político-econômico, social-cultural 

onde as situações concretas ocorrem em seu processo, significando o que vem antes, e o que 

está ocorrendo teleologicamente, predizendo o futuro. (KONDER, 1994, p.64) 

 Conforme Konder (1994), o método dialético é o que melhor se articula às questões 

sociais, contraditórias, históricas, vistas como um fenômeno total e, sobretudo necessitada de 

mediações para que sejam superadas. 

A abordagem proposta pelo projeto que analisa os Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Educação Cultura e Esportes (SMECE), a partir do setor do Serviço Social, tem 

o trabalho dos profissionais da rede municipal de educação de Campos dos Goytacazes, como 

foco das ações sociais. Por tudo isso o método dialético é o que melhor se aplica à experiência 

com o tema delimitado para o estudo. 

A presença do Serviço Social no setor de Recursos Humanos surgiu das demandas dos 

próprios profissionais estatutários da rede de ensino do município; professores, gestores, 

pessoal de apoio e dos serviços gerais oprimidos por questões graves de saúde, muitas delas 

responsáveis pelo afastamento do trabalho. A necessidade de serem ouvidos pelos 

representantes do sistema de ensino, onde gerou a urgência de criar mecanismos de escuta e 

atendimento a esses profissionais. 
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Cabe ressaltar em relação ao campo onde se deu o estágio profissional, que o Serviço 

Social Escolar foi implantado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

(SMECE) em1997, mas só foi efetivamente regulado em junho de 1999, com a criação da 

Gerência de Serviço Social Escolar, com o objetivo de realizar diagnósticos de natureza 

variada e buscar alternativas às problematizações sociais e psicopedagógicas vividas por 

crianças e adolescentes e que afetem direta e indiretamente a aprendizagem. (MARTINS, 

2006, p.43) 

Percebe-se nesse contexto de implantação do Serviço Social, que o foco central das 

ações sociais são os alunos , não havendo referência ao trabalho docente de forma direta ou 

qualquer outra referência às condições concretas vividas pelos trabalhadores da Educação, 

apesar da equipe responsável pelo trabalho do Serviço Social ter como uma de suas 

demandas, as relações humanas que ocorrem no interior das unidades de ensino.  

Compreender a realidade educacional sob á ótica do Serviço Social implica em 

discutir, analisar a relação entre esses campos da esfera pública, tendo em vista as 

especificidades das ações dos educadores e dos assistentes sociais.  

Sobre isto, Santana (2006) comenta: 

[...] a relação entre Serviço Social e educação para além do entendimento da 

educação restrita ao equipamento escola, mas considerando-a na diversidade 

de espaços e de públicos e nas expressões da questão social que se manifesta 

nesses espaços. Ou seja, pensando a educação para além da dimensão escola, 

em sua configuração global. Nesse sentido não é possível discutir a política 

educacional enquanto uma política setorial, sem dimensioná-la para as 

relações sociais, para essa dinâmica societária que vivemos e que atravessa 

todo esse processo. (SANTANA, 2006, p.37)  

 

      

Assim, observar, analisar, compreender essas relações em seu movimento real, implica 

em utilizar caminhos metodológicos que possam clarear contradições que se encontram no 

bojo dessas relações, espaço onde circulam sujeitos concretos e muitas vezes, subjugados às 

condições materiais, psicológicas, sócio emocionais permeadas pela violência, desigualdade e 

exclusão. 

A modernidade teve como centralidade das relações produtivas do capitalismo liberal, 

a categoria “trabalho”. Contudo, a partir da década de 80, o cenário político-econômico-
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social-cultural iniciou um processo de transformação, que mudou a produção de bens e 

serviços e consequentemente as formas de trabalho. Para esse fenômeno contribuíram o 

“boom” das novas tecnologias, a consolidação da ordem neoliberal e o fortalecimento dos 

grandes mercados internacionais com a globalização econômica. (ANTUNES, 2006) 

Sobre isto, Ricardo Antunes (2006, p.23) comenta:  

A década de 1980 presenciou, nos países de capitalismo avançado, 

profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de 

inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 

política. Foram tão intensas as modificações, que se pode afirmar que a 

classe – que – vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que 

atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua 

subjetividade e, no íntimo interrelacionamento destes níveis, afetou a sua 

forma de ser. 

 

Esta realidade atingiu todas as categorias profissionais, na medida em que aprofundou 

a divisão social do trabalho, precarizando o trabalho vivo daqueles cujos conhecimentos, não 

estavam em consonância com as exigências do novo mundo do trabalho. Por outro lado, como 

analisa Iamamoto (2001, p.87) amplia-se o problema central do mundo contemporâneo sob o 

domínio do grande capital financeiro em relação ao capital produtivo “[...] o desemprego e a 

crescente exclusão de contingentes de trabalhadores das possibilidades de re-inserção no 

mercado de trabalho.” 

Concretamente, mesmo diante de uma realidade, que aparentemente parece não ver o 

trabalho como categoria central das relações sociais, na prática, o trabalho ainda é o meio 

maior de sobrevivência dos homens na sociedade de classes regida pelo capital. Isto se torna 

evidente em um momento de crise, como a que atualmente vive o país, em que o desemprego 

atinge um patamar alarmante, em consequência dos desmandos políticos. Conforme analisa 

Iamamoto e Carvalho (1995, p.67) “a reprodução das relações sociais é reprodução da 

dominação: reprodução ampliada do domínio de classe. Este é um processo eminentemente 

político, em que as classes dominantes têm no Estado o instrumento privilegiado de seu 

poder.” Esta fala mostra que o Estado, através de suas instituições e de seus representantes 

cumpre, no processo de correlação de forças da sociedade, o papel de reproduzir o processo 

de dominação. 

Há nesse contexto das múltiplas relações que se dão no meio social, trabalhadores que 

exercem funções intelectuais, na forma de trabalho abstrato, visto que os resultados do 
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trabalho vivo não podem ser mensurados, ou mesmo verificados como produto paupável. Este 

é o caso, das profissões que trabalham com conhecimento e ações que envolvem as relações 

humanas. 

           Para Frigotto (2002, p.39) a divisão social do trabalho promoveu uma hierarquização 

em muitas profissões, sendo o lado cruel desse processo, o fato de que profissionais com a 

mesma formação, passaram por questões de natureza política, a ocupar cargos de comando, 

tendo supremacia sobre os colegas em situação subalterna. Essa realidade é presente na esfera 

pública. 

          Por outro lado, as estatísticas oficiais, presentes nos dados do IBGE/PNAID, 

demonstram que determinadas categorias profissionais, ao longo das últimas décadas 

perderam ganhos salariais, pauperizadas por crises financeiras do Estado Capitalista 

Neoliberal, na mesma proporção da acumulação das corporações bancárias, especialistas do 

capital financeiro. (BEHRING; BOCHETTI, 2007, p. 27).  

           Esta perda gradativa de recursos por determinadas categorias de trabalhadores, acabou 

por se refletir na qualidade dos serviços, que com o tempo foram sendo precarizados. Esse 

processo em cadeia faz com que não só o resultado do trabalho seja prejudicado, mas, 

sobretudo, a qualidade de vida geral desse trabalhador, incluindo sua saúde, bem estar e 

condições materiais de vida. (BEHRING; BOCHETTI, 2007, p.27) 

           Compreender essa situação de precarização significa analisar a abordagem marxiana 

sobre a formação do ser social, a partir da concepção ontológica feita pelo criador do 

materialismo histórico dialético, quando ele fala da “alienação” do trabalhador diante de um 

trabalho opressor, em ambiente precário e condições inadequadas. (FRIGOTTO, 2002, p.58) 

           O sofrimento do trabalhador que vive um cotidiano de opressão é invisível ao Estado 

ou mesmo às empresas, que estão preocupadas com seus lucros e com o controle dos serviços 

para que a sociedade civil, esteja atendida, mesmo que à custa da exploração e da 

precarização do trabalho daqueles que servem ao sistema. 

           Diante dessa realidade e atuando na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes de Campos dos Goytacazes, optamos por realizar o estágio profissional em Serviço 

Social, nesse órgão que é uma das secretarias municipais, que maior número de funcionários 

abriga em seus quadros, aproximadamente 5.500, entre professores, gestores e pessoal de 
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apoio. Por outro lado, desde 2013, em conseqüência do numero de professores licenciados e 

de queixas de afastamento, por problemas de saúde, o Serviço Social da Instituição optou por 

criar um setor, que ouvisse os professores e demais funcionários inseridos nas escolas do 

município e encaminhasse suas demandas para os demais setores competentes.      

           Nuances desta realidade estão presentes na Secretaria Municipal de Educação, mais 

precisamente, no setor de Serviço Social de Recursos Humanos, lugar onde no período de 

2015 e 2016, estivemos inseridos como estagiárias de graduação em Serviço social da 

Universidade Federal Fluminense – UFF.  

           Segundo os assistentes sociais que trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação, 

a realidade do setor aponta uma estatística assustadora, registrada pelos assistentes sociais do 

setor, responsáveis pelo atendimento, escuta, encaminhamento desses profissionais, segundo 

os registros que serão analisados ao longo do trabalho, chegavam à instituição em estado 

lastimável
1
, muitos deles, com parciais condições  de trabalho.   

           A constatação de que o adoecimento dos professores das escolas públicas responsáveis 

pelos segmentos iniciais da Escola Básica, é uma realidade que encontra-se presente nos 

dados dos Hospitais Municipais e nas licenças médicas cadastradas na 
2
PREVICAMPOS. 

Muitos desses profissionais da educação apresentam diagnóstico que os impedem de atuar, 

levando-os ao afastamento da sala de aula.  

           Estudos feitos por Barbosa (2015) em pesquisa sobre a perda de voz dos professores 

de escolas do município de Campos dos Goytacazes, atuando como docentes no Ensino 

Fundamental, apontou que um dos fatores que contribuem para esse quadro, é o “estresse” ao 

qual esses profissionais estão sujeitos no cotidiano do seu trabalho.  

           Essa situação que diz respeito ao adoecimento em decorrência do trabalho, foi 

amplamente estudada por Dejours (2006, p.51) quando ressalta as categorias de sofrimento e 

injustiça no processo de precarização do trabalho. Este autor aponta os efeitos da 

precarização dos ambientes laborais na vida dos trabalhadores, quando diz:  

 

O primeiro efeito da precarização é a intensificação do trabalho e o aumento 

de sofrimento subjetivo. O segundo efeito é a neutralização da mobilização 

                                                           
1
 Lastimável : reflete um trabalhador vulnerável, sem energia, apático diante da tarefa a ser cumprida, em total  

estado de precariedade psicoemocional.    
2
 Previcampos é o órgão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes responsável pela seguridade e 

aposentadoria dos profissionais do município. 
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coletiva contra o sofrimento, contra a dominação e contra a alienação. A 

terceira conseqüência é a estratégia defensiva do silêncio, da cegueira e da 

surdez.  Como estratégia de resistência. [...] o quarto efeito da ameaça de 

demissão e precarização é o individualismo, „o cada um por si‟. (DEJOURS, 

2006, p.51) 

 

 

Todas essas consequências, de certa forma refletem as defesas, muitas delas 

inconscientes e frutos da alienação, às quais os profissionais recorrem nos momentos em que 

o sofrimento começa a ameaçar a sua produtividade no trabalho. No caso dos professores, o 

isolamento quase sempre gera tristeza e desânimo como mostra pesquisas feitas sobre 

“burnout”, síndrome que acomete, sobretudo entre professores. 

Vista como um processo de enfraquecimento decorrente de um período prolongado de 

estresse profissional, a Síndrome de Burnout é uma resposta mental á tensão crônica no 

trabalho, gerada por inúmeras pressões do dia a dia no ambiente laboral. (SILVA, 2006, p.3)  

O termo “burnout”, deriva do verbo inglês “to burn out” que significa em língua 

portuguesa “queimar por completo” ou “consumir-se”. Esse termo foi criado pelo psicanalista 

Freudenberger, que desvendou o burnout como o sentimento de fracasso e exaustão, causado 

por um excessivo desgaste de energia e recursos internos. Entre as características identificadas 

por ele estão: fadigabilidade, irritabilidade, depressão, aborrecimento, rigidez, inflexibilidade. 

(FRANÇA et. al., 2014, p.3540) 

As leis brasileiras já contemplam a Síndrome de Burnout, através da Portaria do 

Ministério da Saúde, nº 1339/GM, de 18 de novembro de 1999, que o contempla como 

transtorno mental relacionado ao trabalho, situando-o no grupo V da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10). (FRANÇA et. al., 2014) 

Silva (2006, p.3) considera que os estudos sobre o trabalho docente revelam que o 

burnout, encontra-se ligado à dor profissional, na medida em que muitos professores perdem 

totalmente a energia a ponto de abandonarem a profissão. A autora descreve momentos de 

total falta de interesse pelo trabalho, de professores que antes dos sintomas, amavam o seu 

ofício. 

Kuenzer (2004, p.115) comenta que as limitações impostas pela precarização no 

processo de trabalho de alguns profissionais, se intensificam a partir de novas formas de 

materialização do trabalho no âmbito da reestruturação produtiva.   
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Assim CODO, 1999
3
 apud KUENZER 2004, p.115 diz:  

 

A dor de um profissional encalacrado entre o que pode fazer e o que 

efetivamente consegue fazer entre o céu de possibilidades e o inferno dos 

limites estruturais, entre a vitória e a frustração; é a síndrome de um trabalho 

que voltou a ser trabalho mas que ainda não deixou de ser mercadoria. 

 

 A autora considera que o sofrimento no burnout é tão intenso, que gera uma 

impotência, um desânimo radical, uma falta de motivação, que leva à ausência de emoção.  

Essa tensão vai se intensificando com o tempo de trabalho e as exigências do sistema 

institucional, gerando com isto um adoecimento que é cruel, porque é gradativo e processual. 

(KUENZER, 2004, p.117) 

 Foram observadas diversas fases da síndrome e burnout, especificamente em  

professores, entre elas a fase denominada “fenômeno fênix” , que segundo Reinhold (2002), 

significa “renascer das cinzas”, o que nem sempre ocorre. Para ele, representa o abandono do 

trabalho, mesmo antes da recuperação. Muitos o fazem, enquanto outros se limitam à 

ansiedade pela chegada da aposentadoria, feriados e finais de semana. (KUENZER, 2004).    

           De maneira mais aprofundada, a Confederação, em parceria com o Laboratório de 

Psicologia de Trabalho da Universidade de Brasília, produziu importante pesquisa sobre as 

condições de trabalho e saúde mental dos educadores, que se constitui como o estudo mais 

abrangente realizado até agora, no Brasil, "sobre saúde mental e trabalho de uma categoria 

profissional". (CODO, 1999, p. 9).              

           Paro (2001, p.27) sinaliza sobre as difíceis relações que ocorrem no interior das 

escolas, entre gestores e professores, seja em função da postura autoritária de alguns 

administradores escolares, ou mesmo aqueles que não são compreendidos pelos    

professores, ao implantarem uma gestão democrática. A complexidade dessas relações afeta a 

saúde dos docentes, que no seu cotidiano de trabalho, convivem com os gestores diretamente.   

           Dejours (2006, p.43) comenta: 
 

 

O trabalho pode ser mediador da emancipação, mas, para os que têm um 

emprego, também continua a gerar sofrimentos, como mostraram as 

pesquisas em psicodinâmica do trabalho nos últimos 15 anos; não apenas 

                                                           
3
 CODO, W. Educação: carinho e trabalho, 1999 apud KUENZER, 2004, p.115 
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sofrimentos já conhecidos, mas novos sofrimentos especificamente ligados à 

nova gestão, sobretudo entre os gerentes, [...]. 

 

   

           Esta abordagem reflete a situação ocupacional de muitos trabalhadores, entre eles, os 

professores, que vivem a desvalorização da profissão já há muitas décadas. Arroyo (2004, 

p.15) ao comentar a formação política dos professores, a partir de pesquisas com professores 

de vários estados, demonstra que muitos dos profissionais consultados não possuem a real 

dimensão da profissão, revelando medo de reivindicar seus próprios direitos. Medo de perder 

o emprego, de ser criticado pelos colegas, medo da reação dos gestores e do sistema.  

           Arroyo (2004, p.15) ainda comenta que o professor enfrenta muitas dificuldades no 

seu dia a dia que levam ao adoecimento, tais como: dificuldades de locomoção, pois muitas 

escolas de Ensino Fundamental ficam em locais de difícil acesso, sacrificando o professor até 

chegar ao seu destino, a escola; ausência de estrutura nas escolas, sem ventilação, com 

excesso de ruído, poeira, e outros problemas; baixos salários e ausência de incentivo por 

parte dos representantes dos sistemas educacionais.   

            No momento em que comenta a hegemonia do capital neoliberal e no mundo, a partir 

da década de 80, Behring e Boschetti (2007, p.127) destacam que: “As medidas 

implementadas, contudo, tiveram efeitos destrutivos para as condições de vida da classe 

trabalhadora, pois provocaram aumento da oferta de mão-de-obra e redução de gastos com as 

políticas sociais.”    

              Por outro lado, o Estado como forma de controle social e preocupação com a 

desestruturação de políticas sociais, cria os programas de transferência de renda, medida que 

não interfere na melhoria das condições de trabalho da classe trabalhadora, ao contrário, 

parece aumentar, conforme apontam os dados sociais da década de 90.   Contudo, diante de 

uma forte crise fiscal, a transferência de renda colabora para a não pauperização extrema das 

populações pobres.  

           Nesse contexto, os sindicatos perdem força e o Estado amplia seus tentáculos em todas 

as áreas, sacrificando a população com altos impostos, sobretudo indústrias e empresas, que 

passam a preservar seus lucros em detrimento das melhores condições de trabalho. É nos 

anos 90, que segundo Mota (1995) a precarização do trabalho ocorre principalmente nas 

ocupações menores, representadas pela maioria da classe que trabalha e cuja média de salário 

e renda gira em torno de 1 á 2 salários mínimos. Esses tiveram cortes em benefícios, além de 
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terem sofrido diretamente os efeitos da nova ordem. Mota (1995, p.61) comenta que o 

discurso neoliberal da “qualificação” vai atingir principalmente as camadas de baixa renda. 

           Todas essas questões referenciam o que Dejours (2006, p.34) comenta quando fala da 

banalização da injustiça social nos ambientes de trabalho, apontando para um aumento das 

doenças ocupacionais na contemporaneidade. 

           Uma investigação realizada por Codo (1999, p.238) sobre Saúde Mental de 

professores, em todo país, indicou que 26% da amostra apresentavam exaustão emocional, 

sendo que a desvalorização profissional, a baixa auto-estima e a ausência de resultados 

percebidos no trabalho, apresentam-se como principais fatores causais desse quadro. Para 

Brito e Athayde (2003, p.247) a essas queixas associam-se características das condições de 

trabalho dos docentes: salas inadequadas, trabalho repetitivo, exposição à poeira, ambiente 

intranqüilo e estressante, ritmo acelerado de trabalho,            

           Segundo os pesquisadores, trata-se de um processo multideterminado, não sendo 

possível tratar as variáveis isoladamente, mas sim buscar "compreender sua dinâmica interna, 

sem trair sua complexidade." (CODO, 1999, p. 248) 

           A Saúde Mental, como campo de atendimento público em saúde, situa-se como 

“lócus” das demandas das doenças de cunho psíquico, psicológico, sócio emocional, vistas 

como transtornos mentais que afetam o equilíbrio humano e a capacidade dos sujeitos sociais 

de agirem de forma crítica, saudável e consciente dos seus atos. 

           Historicamente como analisa Foucault em “Vigiar e Punir”, obra clássica que analisa a 

loucura em suas formas de tratamento institucionalizado, as pessoas que apresentavam 

comportamentos visto como “anti-sociais”, “esquisitos”, “estranhos” ao que era visto como 

normalidade , eram imediatamente excluídas do convívio social.  

           Para Tenório (2002): 

 

A criação de asilos psiquiátricos institucionalizou o tratamento da loucura 

como doença e ao mesmo tempo em que reconheceu o direito ao tratamento, 

propiciou isolamento dos loucos, originando o paradoxo da cidadania. Já se 

colocava a este tempo, a questão da cidadania dos loucos. (TENÓRIO, 

2002, p.28) 
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Esta abordagem retrata a justificativa encontrada pelas esferas de poder para excluir e 

isolar os grupos considerados improdutivos para o sistema econômico. Esta postura se estende 

à contemporaneidade, quando se vê, como no caso dos profissionais da educação, as pessoas 

isoladas e estigmatizadas, no próprio ambiente de trabalho. Afinal, quem não produz de 

acordo com a lógica do capital é naturalmente excluído das relações sociais. 

Para Amarante (2003, p.28), as formas institucionalizadas de isolamento do doente 

mental ocorrem ao longo do século XIX, e primeira metade do século XX, de maneira tal, que 

a subjetividade desse paciente é totalmente excluída do tratamento, na medida em que suas 

emoções, vivências, desejos, sentimentos são ignorados, pois o que se valoriza é a doença, e 

não, a pessoa do doente. 

Após a II Grande Guerra Mundial, a autora comenta ainda, que  diante do sofrimento 

de muitos sobreviventes do conflito, que viveram traumas e permaneceram com seqüelas, 

novos modelos psiquiátricos surgiram, apoiados em parte pela evolução das pesquisas dos 

fármacos, que por sua vez, ampliam as formas medicamentosas de tratamento. 

Amarante (2003, p.30) destaca a importância das teses do italiano Basaglia, que 

determinou o fim dos hospitais psiquiátricos e abriu espaço para o surgimento de um novo 

modelo assistencial e político.  Nesse novo cenário, que retrata o movimento das rupturas com 

os modelos institucionais de reclusão dos pacientes com transtornos psiquiátricos em asilos, 

os avanços da psiquiatria setorial, bem como da psiquiatria terapêutica tiveram papel 

fundamental na desinstitucionalização, deslocando o foco dos asilos para a comunidade. 

No Brasil, esses avanços se refletiram no movimento que culminou com a Reforma 

Sanitária, sendo que entre as questões tratadas e discutidas pelos grupos que discutiram esta 

reforma, há que se destacar:  as reformas que foram promovidas pela lei 10.216 de 2001; a 

atuação do Ministério Público; a participação e o controle social nas políticas de saúde 

mental; a participação política em prol da reforma psiquiátrica; as críticas da opinião pública à 

segregação produzida pelo isolamento hospitalar; a redução de mais de quarenta mil leitos 

hospitalares; a construção simultânea de serviços de atenção psicossocial; os centros de 

convivência; as cooperativas e empresas sociais; o programa “de volta para casa”; os projetos 

de inclusão e culturais; a estratégia saúde da família. (AMARANTE, 2003, p. 100) 
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Fleury (2009, p.8) comenta que as abordagens sobre Saúde Mental incluem a Reforma 

Psiquiátrica, que mesmo tendo sido amplamente discutida na década de 80, só nos ano 90 se 

consolida como uma real política de saúde mental para o Brasil, através de leis e normas que 

contribuem para a desinstitucionalização do modelo clássico de psiquiatria. Também 

contribuiu para tal processo o fato da Reforma Sanitária se efetivar concretamente na década 

de 80, focalizada nas demandas da saúde pública. 

A consolidação da Reforma Psiquiátrica se materializa com a viabilização da proposta 

do CAPS e dos ambulatórios voltados para novas formas de tratamento dos pacientes 

portadores de transtornos mentais. As inovações desse novo modelo são evidentes, como por 

exemplo o atendimento domiciliar, que inclui a família como integrante do processo do 

tratamento, associado a esta ação, novos equipamentos da saúde mental,  como os 

ambulatórios que passam a compor a rede de baixa e média complexidade. (MINISTÉRIO 

DA SAUDE, 2002) 

O CAPS, se situa no âmbito do sistema de proteção social, como um serviço 

intermediário entre a rede de atendimento ambulatorial e a internação hospitalar, com o 

objetivo central da oferta de serviços gratuitos diários e integral aos usuários, na forma de 

espaço de convivência, caracterizado por clientela fixa e referenciada, que recebe atendimento 

interdisciplinar, permanecendo no espaço institucional por até oito(8) horas e recebendo toda 

a atuação necessária . (GARCIA, et.al, 2014, p.10) 

Todas essas ações foram de encontro ao modelo psiquiátrico clássico que violou uma 

série de direitos, anulando a cidadania de muitos doentes, subjugados à ausência de 

mecanismos mínimos e garantidores de atendimento humanizado a essa demanda crescente, 

onde o atendimento, deve ser efetivo e eficaz em decorrência das gravidades dos casos. 

Nesse sentido, a Lei 10.216 de 2001 trata da proteção e do direito das pessoas que 

apresentam diagnósticos de transtornos mentais, além de redimensionar o modelo assistencial 

em saúde mental, consolidando assim, esses direitos aos portadores de problemas 

psiquiátricos. O parágrafo único da Lei 10.216/2001,  diz em relação aos direitos dos usuários 

dos serviços de saúde mental: 

 

Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 

de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 
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família, no trabalho e na comunidade; ser protegida contra qualquer forma 

de abuso e exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter 

direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 

ou não de sua hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de 

comunicação disponíveis; receber o maior número de informações a respeito 

de sua doença e de seu tratamento; ser tratada em ambiente terapêutico pelos 

meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. (BRASIL, 2001, p.8) 

 
 

A maior parte desses direitos consolidam as reivindicações da Reforma Psiquiátrica, 

na medida em que oferece aos doentes com transtornos psiquiátricos os direitos que eles têm 

como cidadãos. 
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2.  A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL NO SETOR DE RH DA SMECE JUNTO 

AOS DOCENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICO. 

 

“Ser feliz é deixar de ser vitima dos problemas e se tornar um ator da 

própria história. É saber falar de si mesmo. É não ter medo dos 

próprios sentimentos”  

                                                                                                           Fernando Pessoa 

 

Ao problematizar que “[...] a pauperização e a exclusão são a outra face do 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, dos meios de comunicação e do mercado globalizado.” Iamamoto (2001, p.18) diz 

dos novos desafios do Serviço Social nesses tempos de crise.  A autora vai além, quando 

comenta: 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 

trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 

não só executivo. (IAMAMOTO, 2001, p.20) 

 

 

  Inserido em uma realidade contraditória, o Assistente Social vivencia o sistema sendo 

o profissional, que na correlação de forças entre agentes públicos e as classes subalternizadas, 

se coloca como intermediador na busca de soluções/superações dos problemas ligados a 

questão social. 

Para Mota (1995, p.105) é fundamental que o assistente social tenha consciência de 

sua condição de trabalhador, que mesmo inserido em um sistema organizado, seja ele público 

ou privado, encontra-se sujeito a tudo que envolve manipulações ideológicas, comuns ás 

relações entre o sistema que emprega e os trabalhadores. 

Conforme analisamos no capítulo primeiro, a precarização do trabalho é também 

reflexo do processo de reestruturação produtiva e a conseqüente globalização da economia e 

fragilização do trabalho.  

Diante disso, Branco (2009, p.295) aponta para o ajuste neoliberal, que direcionou a 

chamada reestruturação produtiva, quando diz: 
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A correlação de rumo do ajuste neoliberal, os projetos de reforma do Estado 

ganharam uma nova configuração: se antes das medidas corretivas defendia-

se o estado mínimo ortodoxo, em um autêntico retorno doutrinário ao 

liberalismo clássico, o Estado agora, teria uma função reguladora das 

atividades econômicas, em parceria com o setor privado, políticas sociais 

emergenciais, focalizadas e assistencialistas, visando garantir as taxas de 

acumulação do capital e mitigar a „questão social‟, via o controle da força de 

trabalho e o atendimento às necessidades mínimas dos usuários dos serviços 

sociais. ( BRANCO, 2009, p.295) 

 

  

Este quadro se agrava em momentos de crise, como a vivida na contemporaneidade, 

pois a precarização é acentuada com o aumento do desemprego, o conseqüente aumento da 

informalização e, o que é mais grave, a perda de direitos, pois a precarização, não se dá 

somente no âmbito das relações de trabalho, como também dos serviços básicos de saúde, 

educação, habitação, transporte. 

Esta constatação remete às análises de Martinelli (1998, p.145) sobre o uno e o 

múltiplo, no momento em que esta aponta para o discurso homogeinizador das instituições e 

as tensões decorrentes da vida cotidiana dos profissionais. A autora considera que cabe aos 

profissionais ter um olhar sobre o movimento do real, no sentido de captar, não só as 

contradições, como também essências e permanências. 

O projeto ético-político do Serviço Social além de direcionar as ações em favor da 

articulação entre teoria e prática, colabora para a superação do conservadorismo e das 

políticas assistencialistas, frutos de projetos políticos populistas. O Código de Ética dos 

Assistentes Sociais, de 1993, surge como resposta a esse conservadorismo legal, tendo por 

base as mudanças ocorridas no mundo e a Constituição Federal de 1998, cujos direitos 

fundamentais têm por foco a cidadania. 

Conforme analisa NETTO (1993, p.42) “o espírito do projeto encontra-se expresso em 

valores”, que aparecem em documento do CRESS-7ª Região (2006) da seguinte forma: 

ampliação e consolidação da cidadania e a garantia de direitos sociais; defesa do 

aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida; a defesa da equidade e da justiça social na perspectiva de 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais; o 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual.  
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O Código de Ética do Serviço Social é um documento importante para o trabalho dos 

profissionais da área social, mas em muitas situações, as contradições presentes na sociedade 

impedem que esses valores sejam cumpridos, cabendo, conforme analisa Iamamoto (2006, 

p.262) ao Assistente Social, analisar em profundidade a realidade. A autora sinaliza: “[...] a 

pesquisa de situações concretas, que são objeto do trabalho do Assistente Social, é o caminho 

necessário para a compreensão dos fenômenos sociais particulares, com os quais o Assistente 

Social lida no seu cotidiano”. 

Compreende-se com esta fala que é a realidade com sua complexidade contraditória 

que abre possibilidades de superação, no processo dialético da correlação de forças, na qual o 

Assistente Social tem como respaldo, um conjunto de leis garantidoras dos direitos dos 

usuários, como a LOAS, o SUAS, e o próprio Código de Ética dos Assistentes Sociais. 

Na perspectiva dessa monografia que tem como objeto, o trabalho dos professores e o 

seu processo de adoecimento, em condições de precarização no ambiente de trabalho, o 

Serviço Social atuante no espaço da Educação, surge como profissão fundamental na luta por 

direitos dos profissionais docentes que atuam nas escolas. 

A partir dos anos 90, o Serviço Social como profissão que intervém nas questões 

sociais, diante das demandas contemporâneas passou a atuar em várias frentes, diferenciadas 

do foco tradicional. É o caso do Assistente Social presente nas repartições públicas, atuando 

junto dos Recursos Humanos, pois muitas vezes, é o ser humano que necessita do trabalho 

social, para conseguir resolver questões ligadas ao trabalho.  

Para Maria Célia Nicolau (2004) o Serviço Social passa a atuar na área do trabalho das 

demais profissões, em decorrência das conseqüências de ordem social vivenciada pelos 

profissionais dos setores de serviços e de produção.  

É a autora quem diz:       

Grandes avanços foram alcançados pelo Serviço Social na 

contemporaneidade, através de discussões teórico-metodológicas, éticas, 

políticas. Essas discussões foram permitindo compreender o movimento da 

sociedade burguesa, em suas determinações concretas, a marcação da 

profissão, dentro da lógica dos processos de trabalho no âmbito das 

instituições – espaços sócio-ocupacionais do fazer profissional do Assistente 

Social. (NICOLAU, 2004, p.104)  
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Mas, não só o assistente social é o profissional que atua nesse âmbito do público, 

sujeito às contradições do sistema estatal, mas também outros profissionais, que vivem os 

mesmos dilemas. Nesse sentido, o fazer profissional do Assistente Social possibilita 

mediações no campo do trabalho, capazes de colaborar com a melhoria das relações entre os 

sistemas públicos e os trabalhadores que atuam em suas instituições. 

Baptista (1998, p.110) comenta a respeito da ação do trabalho do Assistente Social 

quando diz que é importante:  

 

[...] perceber que o espaço privilegiado da intervenção profissional é o 

cotidiano, o mundo „da vida‟, o todo dia do trabalho que se revela como o 

ambiente no qual emergem exigências imediatas e são desenvolvidos 

esforços para satisfazê-los, lançando mão de diferentes meios e 

instrumentos. 

 

    

A instrumentalização é fundamental para que o profissional do Serviço Social 

apreenda a realidade em sua concreticidade e desconsidere o que Karel Kosik (2002, p.31) 

denomina de pseudoconcreticidade, que é o concreto que encobre as contradições mais 

profundas do mundo real. Como uma dimensão historicamente determinada e fragmentária, a 

prática social dos profissionais é determinada pela divisão sócio técnica do trabalho e pelas 

relações com outros sistemas de signos, símbolos, e formas institucionalizadas de organização 

social. (BAPTISTA, 1998, p.111) 

Nesse ponto, a realidade do profissional e a realidade do usuário, ambos atuando na 

mesma instituição, no caso a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de 

Campos dos Goytacazes, vivenciam os paradoxos do cenário institucional com as mesmas 

tensões. Se por um lado, o profissional da educação chega exaurido aos Recursos Humanos, 

por outro, o Assistente Social realiza seu trabalho sob condições difíceis, pois como foi 

observado no período do estágio, não há dados, as condições estruturais do prédio são 

precárias, o que se mostra revelador quanto aos obstáculos enfrentados no momento da ação 

profissional. 

Martinelli (1998, p.123) discute a questão central do descaso dos sistemas com a 

prática cotidiana e considera a subjetividade dos agentes e seus sentimentos. Segundo ela, 

existe uma visão dicotômica que coloca a teoria como uma atividade nobre e a prática como 

algo pejorativo e de certa forma irracional. Baptista (1998, p.124) complementa essa idéia, ao 

considerar que o que é abordado como “coisas diferentes” tratar-se de uma unidade. Para ela, 
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há uma unidade na diferença, ou seja, uma unidade teoria-prática, que se constrói numa 

relação dialética de caráter transformador. 

Uma questão importante para a análise desse estudo é discutida por Salma Muchail 

(1998, p.125) quando ela aborda a emoção como componente das práticas profissionais. 

Segundo a autora, o fato da prática profissional exigir uma rotina, não afasta nem elimina a 

emoção. A tensão – razão – emoção é permanente na prática dos profissionais que lidam com 

o humano. “A prática não é razão pura e o importante é reconhecer isso, ter a capacidade de 

sentir essa tensão e potencializá-la em ação.” (SAWAIA, 1998, p.125) 

Todas essas questões remetem à ação das Assistentes Sociais atuantes nos Recursos 

Humanos da SMECE, tendo em vista a sensibilidade de quem está na escuta de seres 

humanos em estado de vulnerabilidade. Ouvindo esses profissionais no período do estágio, 

percebemos as tensões por eles vivenciadas no exercício profissional, que refletem a presença 

da emoção no “fazer profissional”, não como algo puramente sentimental, mas como um 

sentir marcado por empatia, mediada pelos instrumentos de intervenção do Serviço Social. É a 

Assistente Social Denise quem fala: 

 

Recebemos aqui, professores em alto grau de vulnerabilidade, muitos deles 

no nível máximo de exaustão. A escuta nos sensibiliza, mas em muitos 

momentos nos sentimos impotentes para intervir, pois dependemos do 

sistema de saúde e do acompanhamento, que raramente acontece, pois não 

temos retorno do atendimento feito pela Saúde Mental. (Rel. out. , 2015) 

 

 

Esta ausência de intersetorialidade entre os órgãos do município, acaba por prejudicar 

um tratamento integrado, multidisciplinar, que seria o ideal para os casos em que o 

profissional da Educação, já apresenta um diagnóstico de Síndrome de Burnout. Por outro 

lado, o Serviço Social no Projeto dos Recursos Humanos da Educação, realiza suas funções 

de encaminhar para o atendimento da saúde mental nos postos competentes para essa ação, 

que tem o foco no sofrimento psíquico. Este procedimento ocorre após escuta, diagnóstico 

social e utilização do instrumental do Serviço Social. 

Cabe aqui analisar a ausência de intercâmbio entre os diversos setores do município, 

com interlocução dialógica e troca de informações que caracterizam a intersetorialidade nas 

instituições, o trabalho seria com mais qualidade. Apesar dessas lacunas observadas no 

período do estágio prático-profissional, os Assistentes Sociais, em muitas situações cotidianas 
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buscavam por iniciativa própria acompanhar o tratamento dos docentes encaminhados aos 

órgãos de saúde.  

A fala dos docentes que buscavam o setor dos Recursos Humanos no projeto do 

Serviço Social, foram registradas no Caderno de Atendimento, no qual os Assistentes Sociais 

anotavam todos os detalhes, para após o registro transformá-la em relatório. Foi difícil, pois 

não tivemos acesso aos relatórios, mas conseguimos retirar algumas falas desse Caderno de 

Registros que revelam a angústia e o sofrimento desses profissionais da Educação, invisíveis 

para o sistema.  

 

Estou aqui porque não tenho mais forças. [...] a sala de aula onde trabalho é 

uma cozinha adaptada e mal tem lugar para 15 crianças. A direção da creche 

mudou e a nova gestora reclama de tudo, não posso sequer ir ao banheiro. 

Estou exausta e quando chego em casa, grito com meus filhos e com meu 

marido. Choro [...]. Infelizmente, não posso abrir mão do trabalho, mas 

nunca fui tão infeliz... (M.L., 2016)
4
  

 

    

 Essa é a fala de uma professora com nove (9) anos de trabalho, concursada, revelando 

as condições concretas do trabalho que desenvolve na Educação. Encaminhada pelo Serviço 

Social para o projeto, ela solicita uma licença, alegando exaustão e buscou a SMECE, antes 

de entrar com o pedido, preocupada com os alunos. Percebe-se nas palavras da professora a 

situação opressiva que vivencia no seu dia a dia, além das conseqüências que essa opressão 

traz para sua vida pessoal.  

Sobre esta questão Pires (1998, p.17) comenta que o trabalho dos educadores, assim 

como os profissionais da saúde, se diferem da produção material industrial e do trabalho do 

setor primário da economia e que é afetado diretamente pela complexidade que envolve o 

próprio sistema organizacional, sujeito a interferências político-partidárias. 

Quando analisa a instrumentalidade do Serviço Social, Guerra (1995) comenta que a 

mediação é a categoria do método dialético, implicando em acionar o pensamento reflexivo e 

analítico sobre as determinações existentes entre o singular, o universal e o particular, que 

mais encontra-se presente nos processos interventivos e , que no contexto da ação social junto 

aos docentes em sofrimento psíquico está na “escuta”, antecipadora do diálogo que abre 

                                                           
4 Diante a fala dos docentes que buscavam o setor dos Recursos Humanos no projeto do Serviço Social do 

SMECE, e que foram registradas no Caderno de Atendimento para posterior Relatório, optou-se por referir a 

esses profissionais com letras e abreviaturas (M.L., 2016), como forma de resguardar a identidade desses 

profissionais de Educação, assegurando seu anonimato. 
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possibilidades e que culmina com o encaminhamento para a Saúde Mental, sempre em busca 

do melhor caminho para aliviar a angústia e o sofrimento do trabalhador. 

Há que se destacar ainda, com base nessa fala, quando Dejours (1992) aponta para as 

questões de relacionamento, geradoras de sofrimento psicológico. A educação,  como campo 

de trabalho, convive com sistemas organizacionais autoritários, nos quais o gestor escolar, 

espécie de autoridade político-administrativa dentro das unidades de ensino, tem todo o poder 

de mando. Na prática, esse modelo já deveria estar superado, tendo em vista que as novas 

formas de gestão defendem o trabalho coletivo e a tomada de decisão compartilhada (PARO, 

2000) 

Uma outra questão, presente em muitos depoimentos dos professores que chegavam ao 

Serviço Social dos Recursos Humanos,  aponta para a forma como os sistemas de Ensino, 

aqui representado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Campos dos 

Goytacazes, tratam a educação.  

 

[...] Eu e meus alunos ficamos durante duas (2) horas confinados dentro de 

uma sala sem ventilação, sem termos como sair. As salas ficaram cheias 

d‟agua e não tínhamos o que fazer, a não ser, esperar a água baixar [...] 

chove muito dentro das salas, foi tudo destruído, não sei como vamos 

conseguir terminar o ano, [...] Esta situação me deprime, tenho ficado muito 

nervosa, até com meus filhos, e não tenho disposição alguma para ir 

trabalhar [...] De um lado a pressão dos pais, do outro a direção. Não estou 

agüentando mais... (S.M., 2016)  

 

 

Mais uma vez, a história se repete, condições ambientais de trabalho, precárias, e 

ausência de material que possibilite ao profissional realizar um trabalho com qualidade, 

dentro de um projeto educativo comprometido com a autonomia e o desenvolvimento dos 

alunos. Percebe-se que esta realidade, segundo os dados da própria SMECE (2016), envolve, 

sobretudo, os docentes que atuam nas creches do município, fato que chama à atenção dos 

Assistentes Sociais do Projeto do Serviço Social no setor de Recursos Humanos, tendo em 

vista a faixa etária atendida, crianças de 6meses á 4anos de idade. 

A realidade da educação do município mostra que a precariedade das unidades de 

ensino, atinge todos os segmentos atendidos por ela. A fala de uma professora de Língua 

Portuguesa, que atua no segmento do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, mostra as 

dificuldades que levaram ao seu adoecimento.   
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Com vinte anos na  sala de aula, acho que cheguei no meu limite. Tenho 

estado ansiosa, sem vontade de ir trabalhar, impaciente, eu que sempre 

adorei minha profissão. [...] Os alunos de hoje não respeitam ninguém: falam 

palavras obscenas na sala de aula, falam no celular, gritam, não se 

interessam pelas aulas e quando damos limites ainda somos agredidos. [...] E 

o professor hoje, dentro da escola, não conta com ninguém, nem com a 

família, nem com gestores, nem coordenadores. (B.M 2016) 

 

  

Este desabafo mostra o quanto o trabalho com os adolescentes tornou-se difícil e 

muitas vezes aterrorizante para alguns professores que já possuem algum tempo na docência. 

Por outro lado, a escola atual conforme sinaliza Pedro Demo (2002, p.101), mostra-se velha 

para os desafios contemporâneos, na medida em que os alunos do mundo atual são 

considerados nativos digitais, acostumados com o universo dos computadores, smartphones e 

por isso não conseguem permanecer muitas horas em uma sala de aula tradicional.  

Os avanços tecnológicos mostram que a educação pública no Brasil encontra-se 

defasada em relação a outros países, pois são poucas as escolas que disponibilizam salas de 

informática para os alunos. Muitos adolescentes, habituados com os meios tecnológicos, 

sentem-se aprisionados em salas de aula fechadas, sem qualquer motivação e o tempo todo 

ouvindo aulas teóricas, sem significado para eles.  (DEMO, 2002) 

Por outro lado, muitos professores não avançaram no sentido de se atualizarem e 

aprenderem a dominar as novas tecnologias. Ao permanecerem fiéis as fórmulas tradicionais, 

esses educadores não alcançam os desejos e interesses dos alunos do mundo atual. Alguns 

profissionais de ensino apontaram a falta de investimento na formação continuada dos 

professores. 

Essa é uma questão central nas reclamações dos professores da rede municipal de 

ensino em todo o país. Estudos realizados por Valentim (2008, p. 41) sobre a formação de 

professores constatou, que os cursos que os municípios oferecem sob a nomenclatura de 

“Formação Continuada”, não passam de oportunidade que o sistema utiliza para marcar suas 

idéias político-pedagógicas, com raras situações de prioridade aos temas demandados pelos 

professores. 

O desencanto com a profissão surge com o tempo e, o desgaste que atinge os 

profissionais da educação, que sofrem mudanças decorrentes da descontinuidade dos projetos, 

marcados por troca de gestores, tanto em nível macro, quanto nas Secretarias de Educação. 
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Professores experientes, reclamam em suas falas, do desrespeito de alguns gestores com o 

trabalho pedagógico. Uma situação que vem cada vez mais demonstrando a falta de ética e o 

“mal estar” dentro das escolas junto aos profissionais que verdadeiramente estão 

comprometidos com o ofício de ensinar.  

 

A gestora da minha escola, criou um subgrupo de pessoas que ela protege, 

em detrimento dos demais profissionais. É algo que constrange quem já está 

atuando há muito tempo na escola, o desrespeito gera conflitos e o ambiente 

de trabalho fica pesado, sobretudo quando a própria gestora compactua com 

posturas inadequadas. [...] Não tenho mais o mesmo entusiasmo para 

trabalhar, estou sobrevivendo pelos meus alunos. (J.C., 2016) 

 

 

Estudos de Crochik (2003, p.65) ao abordar a relação trabalho/sofrimento, pelo viés da 

Saúde e com respaldo da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, comenta que o capitalismo 

criou o modelo da submissão aos interesses da reprodução do modo burguês de existência. O 

autor diz que:  

O avanço obtido pelo progresso, que permite uma vida mais digna, deve ser 

imanado com a felicidade e a liberdade, que já seriam possíveis, como 

negação determinada, e não como as formas de felicidade e liberdade 

existentes no capitalismo. O usufruir dessas últimas fortalece a resignação. A 

felicidade na sociedade existente, só é possível pela negação do sofrimento 

que essa sociedade gera e, a alienação psíquica e a alienação social, ainda 

que não se confundam, trabalham para o mesmo senhor. (CROCHIK, 2003, 

p.65) 

 

 

Esta abordagem revela um aspecto comum nos espaços institucionais, ou seja, uma 

pseudo liberdade, que é dada simbolicamente aos professores quando eles passam em um 

concurso e escolhem uma escola para trabalhar. Quando lá estão, sentem a pressão do 

controle do sistema, a dominação sobre todos os atos pedagógicos, que em determinadas 

situações levam ao sofrimento, por reproduzirem mecanismos de poder que ocorrem em nome 

da liberdade. 

Frigotto (2003, p.46) comenta que a real emancipação numa sociedade produtiva, onde 

impera a desigualdade e a  dominação política dos que detêm o poder de tomar decisões, só 

pode surgir do trabalho que reúna ao mesmo tempo o “saber –fazer técnico, com os valores da 

existência humana, que incluem a liberdade do ser social, em dizer sua palavra e do ser 

pessoal, com seus valores culturais, crenças e sonhos. 

Este comentário mostra que a educação com seu autoritarismo e formas de controle 

sobre o pessoal docente está longe desse espaço democrático e gerador de autonomia para 
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todos os profissionais atuantes nas unidades de ensino. A experiência do Serviço Social nas 

intervenções junto aos professores revelou ao longo do período do estágio, que muitos desses 

docentes aceitaram as ações dos  Assistentes Sociais, mas outros, após encaminhamento para 

o CAPS local, não retornaram aos Recursos Humanos da SMECE para serem avaliados. 

A presença do Serviço Social no setor dos Recursos Humanos de um grande órgão 

público, através de um projeto de intervenção, por si só já mostra que muitos profissionais 

vivenciam situações sociais degradantes, que são fruto da precarização das condições no 

ambiente de trabalho.  

Conforme sinaliza Dejours (2006, p.43) a injustiça social no trabalho encontra-se 

presentificada em rotinas extenuantes, exclusão, perseguições, desconfiança, arbitrariedades, 

concorrência desleal e tantos outros problemas, que levam o trabalhador ao adoecimento pelo 

trabalho. 

O município de Campos dos Goytacazes, tem a responsabilidade de atender crianças e 

adolescentes das etapas iniciais e fundamentais da Escola Básica, sendo responsável por toda 

a Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) e o Ensino Fundamental (1º e 2º segmentos). A 

faixa etária atendida vai de 0 aos 14 anos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei 9394/1996, que estabeleceu prioridade deste atendimento. 

A Secretaria de Educação Cultura e Esportes (SMECE) do município, órgão que 

gerencia a educação, atende em média 56 mil alunos, em 240 unidades de ensino e 

aproximadamente 5.500 profissionais entre docentes e funcionários atuando nas escolas. 

Muitos desses profissionais atuam em jornada dupla, pelo sistema de RET (Regime Especial 

de trabalho), através do qual, além da matrícula que possui para atuar em um turno, o 

professor ganha um novo turno para atuar, recebendo um salário extra, sem contudo,  ter os 

mesmos direitos da matrícula original.  

Em múltiplas situações desse trabalho, as condições de locomoção, da escola, da 

gestão, do ambiente laboral são precárias, sacrificando o profissional da educação, que passa 

anos trabalhando, sem que o sistema tenha consciência da sua existência.  

Como estagiária em Serviço Social, que optou em realizar o estágio profissional no 

Projeto do Serviço Social junto aos Recursos Humanos, observamos, ouvimos, analisamos a 

documentação com relatos e registros das Assistentes Sociais, que foram revelando um 
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quadro assustador, de seres humanos, muitas vezes oprimidos, sofridos, angustiados, diante de 

uma realidade que os deixa impotentes. 

As demandas configuradas pelo número de professores licenciados com laudo de 

doenças ligadas à Saúde Mental, despertou a atenção da SMECE, que através do Serviço 

Social e de seus profissionais presentes nas escolas, com relatos da fadiga de alguns 

professores nas salas de aula, sentiu necessidade de criar no setor de Recursos Humanos, um 

espaço para ouvir as demandas desse professor, que diante de uma realidade adversa, vai 

pouco a pouco, se desmotivando, até chegar ao adoecimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um trabalho social visto como processo de interações entre sujeitos, cada um com 

suas histórias de sonhos, trabalho, sofrimento, frustrações e ideais, não se conclui, mas se 

apresenta como uma etapa que outros profissionais darão continuidade. A experiência com os 

funcionários da Educação, usuários do Projeto o Serviço Social nos Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Campos dos Goytacazes (SMECE) 

revelou-se como única, no contexto de um estágio marcado por dificuldades, dentre estas, a 

falta de acesso aos dados da instituição. 

Vivenciar o cotidiano dos Assistentes Sociais, que chegavam a receber por dia de 

atendimento de 3 (três) a 4 (quatro) profissionais enviados pelo setor dos Recursos Humanos, 

é destacar a importância da intervenção mediada pela “escuta”. Não a escuta de quem apenas 

ouve, mas a escuta que faz a ponte entre o “ser social” e o ser humano, visto ontologicamente, 

com suas limitações, vivendo condições de trabalho precárias e geradora de sofrimento 

psíquico. 

No contexto do trabalho social dos profissionais detectamos em muitos momentos, a 

angústia que elas viviam, pois gostariam de abrir novas possibilidades para esses sujeitos, mas 

em muitas situações, só lhes restava o encaminhamento para o setor de saúde mental. 

A situação dos docentes da rede municipal de ensino é alarmante, sobretudo por 

estarem sujeitos a todo tipo de desrespeito, como: troca de gestores, falta de material, ausência 

de suporte pedagógico, infra-estrutura ruim de algumas escolas e relação de distanciamento 

entre a SMECE e as unidades de ensino. Mesmo generalizando, no caso dos professores da 

Educação Infantil, a situação de precariedade pareceu ser mais grave pela percepção das falas 

dos professores. 

Acreditamos que a presença do Serviço Social na Educação é necessária e 

fundamental, por ser ele, o Assistente Social, o elemento capaz de promover a 

intersetorialidade entre a Educação e a Saúde, e avançar no sentido de apontar determinadas 

questões da educação, como as questões sociais que a atravessam. 
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Como futura profissional do Serviço Social, fica a lição de que a Educação precisa 

avançar e que o trabalho dos professores, mesmo sendo dos mais nobres, tem sido tratado 

com descaso pelas autoridades. É tempo de valorizar este profissional, que além de levar 

conhecimento, é um ser humano em busca de realizações, logo não deveria nunca adoecer, 

por ser esse trabalhador, o responsável para que outros sonhos se realizem, através da 

formação de centenas de crianças, jovens e adultos desse país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. 

 

________________. (org) Saúde Mental Políticas e Instituições. Programa de Educação à 

Distância, Módulo 5, Fiocruz 2003.  

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? : ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade 

do mundo do trabalho. 11.ed. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade  

Estadual de Campinas, 2006  

 

ARROYO, Miguel Gonçalez. Imagens Quebradas. Trajetória e tempo de alunos e mestre. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2004   

 

BARBOSA, Martha Verônica. Os distúrbios de voz dos professores. Dissertação de 

mestrado. Campos dos Goitacazes, UENF, 2015. 

 

BAPTISTA, Myrian Veras. A ação profissional no co-tidiano. In: MARTINELLI, Maria 

Lúcia, RODRIGUES, Maria Lucia, MUCHAIL, Salma Tannus, (Org.). O uno e o múltiplo 

nas relações entre as áreas de saber. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1998.  

 

BEHRING, Elaine e BOSCHETTI, Ivonete. Política Social: fundamentos e história. São 

Paulo: Cortez, 2007 

 

BRANCO, Rodrigo Castelo. O social-liberalismo e a questão social global. Serviço Social e 

Sociedade, São Paulo: Cortez, n º 98, abr/jun, 2009 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002. 

 

_______, Lei 10.216, de 06 de abril de 2001. 

 

CIAVATTA, Maria. O trabalho como fonte de pesquisa: memória, história e fotografia. In:  

FRIGOTTO, Gaudêncio (org). A experiência do trabalho e a Educação Básica. DP e A 

editora, 2005.  

 

CODO et. al. In: BRITO, Jussara e ATHAYDE, Milton. Trabalho, Educação e Saúde: o    

ponto de vista enigmático da atividade. Trabalho, Educação e Saúde, Ministério da Saúde, 

FIOCRUZ, V.1, nº2, setembro de 2003.     

 

CODO, W. Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, Brasília,1999 

 

CRESS 7ª Re – Rio de Janeiro. Coletânea de Leis e Resoluções: Assistência Social: ética e 

direitos, 4ª ed, Rio de Janeiro, junho 2006 

 

CROCHÍK, José Leon. Notas sobre Trabalho e Sacrifício. Cadernos Trabalho, Educação e 

Saúde, V.1, Rio de Janeiro, Fundação Osvaldo Cruz, 2003.   

 

DEJOURS, Chistophe. A banalização da injustiça social. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2006.  



45 
 

__________________. A Loucura do Trabalho. Estudo de Psicopatologia do Trabalho. São 

Paulo: Cortez, 1992. 

 

DEMO, Pedro. Educação e Tempo de Incertezas. São Paulo: Paz e Terra, 2002 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder Institucional. 9ª ed. São Paulo, 

2009. 

 

FLEURY, S. Reforma Sanitária Brasileira: dilemas entre o instituinte e o instituído. Ciência 

e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.1 nº3, 2009  

 

FRANÇA, TLB; OLIVEIRA, ACBL; LIMA, LF et.al. Síndrome de Burnout: características, 

diagnósticos, fatores de risco e prevenção. Revista de Enfermagem, UFPE online, Recife, 

8(10): 3539-46, out/2014  

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Trabalho, Educação e Capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

___________________. A experiência do trabalho e a Educação Básica. Rio de Janeiro: 

DP e A editora, 2005.    

 

___________________. Educar o Trabalhador Cidadão Produtivo ou Ser Humano 

emancipado? Cadernos Trabalho, Educação e Saúde, V.1, Rio de Janeiro, Fundação 

Osvaldo Cruz, 2003.   

 

GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1995.   

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. 4ª ed. São Paulo, Cortez, 2001.  

 

___________ e CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. 10ª ed. 

São Paulo, Cortez, CELATS,1995     

 

KONDER, Leandro. O que é Dialética. 25ª edição. São Paulo: Editora brasiliense, 1994. 

 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2002. 

 

KUENZER, Acácia. Sob a reestruturação, enfermeiros, professores e montadores de 

automóveis se encontram no sofrimento do trabalho. Trabalho, Educação e Saúde. V.2, nº 

1, RJ, mar, 2004. 

 

MARTINELLI, Maria Lucia; ON, Maria Alice Rodrigues; MUCHAIL, Salma Tannus. 

(Organizadoras). O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber.  2ª ed. São 

Paulo: Cortez , 1998. 

 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital.  São Paulo: Boitempo Editorial, 

2005. 

 

MOTA, Ana Elizabete da. O feitiço da ajuda: as determinações do serviço social na 

empresa, São Paulo: Cortez. 1995 



46 
 

NETTO, José Paulo. A crise do socialismo e a ofensiva liberal. São Paulo: Cortez, 1993.  

 

NICOLAU, Maria Celia Correia. Formação e fazer profissional do assistente social: trabalho 

e representações sociais. IN: Serviço Social e Sociedade, ano XXV, nº 79 –     São Paulo: 

Cortez, 2004 

 

PARO, Vitor H. Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã, 2000 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf Acesso em: mai.2018 

 

PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades Humanas: subsídio á critica dos mínimos sociais. 3ª 

ed. São Paulo: Cortez, 2006 

 

PIRES, Denise. Reestruturação Produtiva e Trabalho em Saúde no Brasil. São Paulo: 

Annablume, 1998.  

 

SAWAIA, Bader Busihan, In: MARTINELLI, Maria Lúcia, ON, Maria Lúcia Rodrigues, 

MUCHAIL, Salma Tannus (org.) O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. 2º 

ed. São Paulo: Cortez, 1998.  

 

SANTANA, Necilda de Moura; MARTINS, Rita de Cassia; ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira 

de. Mesa „o serviço social na educação. Em Foco. Rio de Janeiro: CRESS 7., p.37-44, abr. 

2006  

 

SILVA, Maria Emília Pereira. Burnout: por que sofrem os professores? Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, UERJ, RJ, ano 6, nº 1 , 1º semestre, 2006  

 

SÍNDROME DE burnout em professores da rede pública. Disponível em  

http://www.scielo.br/pdf/prod/v19n3/04.pdf, Produção, v. 19, n. 3, set./dez. 2009, p. 458-465 

– Acesso em: abr.2018 

 

TENÓRIO, Fernando. 2002. A reforma psiquiátrica brasileira, na década de 1980 aos dias 

atuais. História, Ciências e Saúde – Manguinhos, 9 (1): p.25-59. Disponível em: http:// 

www.scielo.br/pdf/hcsm/v9n1/a03v9n1.pdf Acesso em: abr.2018 

 

VALENTIM, Maria Sônia Cordeiro. A Formação de Professores: contradições e 

possibilidades. Dissertação de Mestrado. Universo, Rj, 2008.  

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. 5ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2006.   

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf

