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RESUMO 

 
 
O atual estudo aborda a organização da equipe de Serviço Social do Programa Saúde da 
Família no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi construído a 
partir da compreensão de que Saúde deve ser interpretada como condição de total bem-estar 
físico, mental e social, e não somente a falta de doenças. O setor, por muitos anos, empregou 
grande parte dos assistentes sociais, sendo a área de maior expressão na ação profissional. O 
Serviço Social é uma profissão, de formação universitária, incluída na divisão sócio-técnica 
do trabalho, o qual opera na reprodução das relações sociais, possuindo como objeto de 
trabalho as expressões da questão social. O assistente social, por possuir uma formação 
acadêmica ampla e generalista, desempenha suas atividades em diversas frentes das políticas 
públicas, como o âmbito da saúde. O Programa Saúde da Família foi instituído pelo 
Ministério da Saúde, com a finalidade de promover mudanças no recente modelo de 
assistência à saúde no país. O Serviço Social fica na posição de equipe de apoio do programa, 
fazendo parte ou não do quadro profissional. A metodologia utilizada teve como base a 
abordagem qualitativa e o método história oral temática, em conformidade com a categoria 
teórica experiência. A pesquisa de campo foi realizada com três assistentes sociais inseridos 
no Programa Saúde da Família na cidade de Macaé. Os resultados da pesquisa demonstraram 
que as transformações sobrevindas às políticas de saúde, assim como na profissão, refletiram 
no espaço de trabalho dos assistentes sociais da Equipe de Saúde da Família de Macaé, sendo 
necessário a estes propor novas estratégias de atuação tendo em vista a efetivação e garantia 
dos direitos sociais para a população. A realização desta monografia visou apresentar quando, 
o porquê e como se foi instituído o Serviço Social na Equipe Saúde da Família em Macaé, 
expondo também a trajetória das políticas de saúde no Brasil até a constituição do PSF, bem 
como a relação que a categoria profissional possui com o setor. 
 
 
Palavras-chave: História, Programa Saúde da Família, Saúde, Serviço Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMMARY 
 
 
The current study addresses the organization team of Social Services Family Health Program 
in the municipality of Macaé, State of Rio de Janeiro. The work was built on the 
understanding that health should be interpreted as a condition of total well-being, mental and 
social, not just the lack of disease. The sector for many years employed many of the social 
workers, and the area of highest expression in professional action. Social work is a profession, 
university education, including the socio-technical division of labor, which operates in the 
reproduction of social relations, having as object of work the expressions of the social 
question. The social worker, because it has a wide academic and general, carries out its 
activities in several public policy fronts, as the field of health. The Family Health Program 
was established by the Ministry of Health, in order to promote changes in the latest model of 
health care in the country. Social work is in the position of the program support team, or not 
part of the professional staff. The methodology used was based on the qualitative approach 
and thematic oral history method in accordance with the theoretical category experience. The 
field research was conducted with three social workers entered the Family Health Program in 
the city of Macaé. The survey results showed that the supervening changes to health policies, 
as well as in the profession, reflected in the workspace of the social workers of the Family 
Health Team Macaé, requiring them to propose new strategies for action with a view to 
effecting and guarantee of social rights for the population. The realization of this thesis aimed 
to present when, why and how it was set up in the Social Service Family Health Team in 
Macaé and exposes the history of health policies in Brazil until the constitution of the PSF, 
and the relationship that the professional category has with the sector. 
 
 
Keywords: History, Family Health Program, Health, Social Services. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho tem como título UM OLHAR HISTÓRICO: A constituição da 

equipe de Serviço Social do Programa Saúde da Família no município de Macaé – RJ, e visa 

apresentar quando, o porquê e como se operou a organização do trabalho dos assistentes 

sociais na Equipe Saúde da Família em Macaé. A escolha deste tema foi feita com base nos 

conhecimentos adquiridos durante os dois anos de estágio junto à equipe de Serviço Social 

desta instituição. 

Inicialmente, a intenção era estudar sobre quando e como se institucionalizou a 

categoria profissional na localidade a partir das experiências dos assistentes sociais pioneiros, 

já que o interesse pela História do Serviço Social era presente desde o ingresso da 

pesquisadora no curso, em 2005, uma vez que seu envolvimento com as disciplinas sobre a 

formação sócio-histórica da profissão era maior. Inclusive, Macaé é sua cidade natal, e 

continuou permanecendo como moradora daquela localidade e cidadã do município, 

compreendendo que seria um retorno que daria à cidade como filha da terra. Logo, pretendia-

se dedicar à pesquisa e leitura sobre o assunto durante o decurso de sua vida acadêmica.  

Entretanto, durante o primeiro semestre de 2010, quando foi iniciado o trabalho 

monográfico, havia desencontros ao entrar em contato com os possíveis entrevistados, além 

de não conseguir dados precisos de quem foi o primeiro profissional de Serviço Social 

alocado no município.  

Neste sentido, na segunda metade de tal ano, percebeu-se a necessidade de mudar o 

objeto de estudo, realizando a pesquisa com os assistentes sociais do Programa Saúde da 

Família em Macaé, visto que foi estagiária na instituição entre 2008 e 2009 e conseguiria, 

portanto, obter as informações desejadas e possuir acesso aos documentos referentes. Logo, 

buscou-se analisar a trajetória da atuação da equipe de Serviço Social do PSF em Macaé, 

através da prática profissional desenvolvida ali. 

O Serviço Social é uma profissão, de formação universitária, inserida na divisão sócio-

técnica do trabalho, o qual atua na reprodução das relações sociais, possuindo como objeto de 

trabalho as expressões da questão social. O assistente social, por possuir uma formação 

acadêmica ampla e generalista, com base teórica, técnica, prática e política, pode exercer suas 

atividades em diversas frentes das políticas públicas, como a área da saúde, assim também 

como na gestão, no monitoramento, na formulação, em consultorias e outras esferas. 

Destarte, torna-se um desafio para o profissional 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, não sendo apenas um 

executor das políticas públicas. 

Por muito tempo, a saúde foi o campo onde se concentrava o maior contingente de 

assistentes sociais, possuindo grande repercussão no fazer profissional. As modificações 

ocorridas no Serviço Social também trouxeram rebatimentos para os que atuavam nessa área, 

expressando as contradições existentes nas relações sociais. 

As alterações vivenciadas em todo o país pelo setor foram manifestadas durante os 

anos 1980, sob forte influência do Movimento de Reforma Sanitária, cuja reivindicação 

pautava-se no entendimento de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao 

mesmo assegurar o seu acesso à população. Modificou-se também a forma de pensar sobre o 

conceito de saúde, interpretando-o como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doenças. A temática alcançou dimensão política, 

expressada, sobretudo, na VIII Conferência Nacional de Saúde, ultrapassando os muros 

profissionais e atingindo as demais parcelas dos movimentos sociais. O evento foi um marco, 

sobretudo porque o relatório final desencadeou na formação da Constituinte e promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, as 

conquistas alcançadas juridicamente não foram totalmente efetivadas devido à onda 

conservadora, fundamentada nos ideais neoliberais, que afetou o país a partir da abertura da 

década de 1990. As políticas de ajuste econômico estabelecidas nesta fase fizeram com que o 

econômico suplantasse o social. 

É dentro deste contexto em que o Programa Saúde da Família foi instituído pelo 

Ministério da Saúde, com o objetivo de promover mudanças no atual modelo de assistência à 

saúde no país. De modo geral, o Programa Saúde da Família tem como proposta alterar o 

modelo de prestação de serviços de saúde da população na direção do fortalecimento das 

ações participativas de promoção e proteção integral à vida. 

De acordo com os dados obtidos, o Programa Saúde da Família no município de 

Macaé teve início em 1998, motivado pelo objetivo de reorganizar a prática assistencial. Para 

tanto, pautou-se em um modelo curativo, cujo foco é o usuário – sendo contrário às diretrizes 

e aos princípios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. São organizadas ações de 

acolhimento, visando criar um vínculo do usuário com o programa. Hoje em dia, o Programa 

Saúde da Família atinge grande parte da população macaense, composta pela equipe básica – 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários, dentistas e auxiliares 

de consultório dentário – acrescida de Serviço Social, Fisioterapia e nutrição. Atualmente 



 

 
 

 

dispõe de vinte e nove unidades distribuídas em vários bairros, sendo que alguns, por 

possuírem uma extensão territorial e populacional maior, tiveram que ser subdivididos. 

O Serviço Social foi introduzido no programa a partir de 2001, atendendo a uma 

necessidade do município de desafogar a grande demanda de exames para serem realizados. 

Neste sentido, o assistente social foi inserido como um profissional de apoio a fim de 

contribuir para a diminuição do acúmulo das demandas. Em outras palavras, o assistente 

social incorporou-se ao programa para atender às famílias encaminhando seus pedidos de 

exames, e não para realizar intervenções que minimizassem as demais expressões da questão 

social nestas comunidades em que o programa se localizava. 

Portanto, interessa analisar como se operou a constituição da equipe de Serviço Social 

do Programa Saúde da Família em Macaé, mediante as especificidades deste município que, 

devido às atividades de extração do petróleo, sofreu uma grande expansão demográfica nas 

três últimas décadas. 

O estudo realizado utilizou a abordagem qualitativa, sendo desenvolvido em duas 

partes. A primeira foi composta por uma pesquisa exploratória e histórica a respeito do 

assunto, a qual uniu, inicialmente, um levantamento bibliográfico sobre a trajetória das 

políticas de saúde no Brasil, bem como sobre o decurso histórico da profissão no país; e uma 

análise documental junto aos museus e centros culturais de Macaé, além da própria 

Coordenação do Programa Saúde da Família, objetivando, através dos registros sobre o 

município e do programa, atingir os resultados sobre a questão levantada e adquirir, com isso, 

base teórica.  

A segunda parte consistiu em uma pesquisa de campo, sendo utilizada a metodologia 

história oral temática – a qual evidencia determinado aspecto da vida do sujeito que, nesta 

pesquisa, é a organização do trabalho do Serviço Social no PSF em Macaé –, em consonância 

com a categoria teórica experiência. 

A história oral permite visualizar a maneira como os indivíduos interpretam os 

processos sociais e como estes atuam na dinâmica histórica, compondo sentidos e 

influenciando a própria história, a qual é constituída por disputas entre forças sociais. É 

necessário compreender que as narrativas, apesar de serem particulares, são constituídas na 

experiência social, assim como os fatos; ou seja, exige pensá-las no movimento da história 

(KHOURY, 2004). 

Conforme Thompson (2004), estudar experiência deduz examinar os fenômenos 

históricos a partir das relações entre os seres humanos. As mudanças sociais ocorrem 

juntamente com as transformações que sobrevêm nas relações, ideias e instituições humanas, 



 

 
 

 

isto é, sua construção é realizada enquanto os homens fazem a sua história. “Fazer-se, porque 

é um estudo sobre um processo ativo, que se deve tanto à ação humana como aos 

condicionamentos” (THOMPSON, 2004, p. 9; grifos do autor). 

As entrevistas foram realizadas individualmente por meio de um roteiro com 

perguntas semi-estruturadas (está anexado neste trabalho), privilegiando tais questões: qual a 

necessidade de integrar a categoria profissional à Equipe Saúde da Família; como o trabalho 

foi organizado; as principais dificuldades enfrentadas e sua superação; as conquistas 

alcançadas; e os limites e as possibilidades para a profissão no programa atualmente. Estas 

foram gravadas, transcritas e editadas pela graduanda, visando apreender, através das falas 

dos assistentes sociais alocados no programa, como a equipe de Serviço Social se constituiu 

na determinada instituição. Foi entregue um Termo de Consentimento, que deveria ser 

assinado pelos entrevistados autorizando sua realização, o qual se encontra em anexo. 

A amostra para entrevista foi intencional, uma vez que havia o intento de entrevistar 

todos os que compunham o quadro profissional. Posteriormente, decidiu-se realizar apenas 

com os inseridos desde os primeiros anos do programa; portanto, não foi procurado o 

assistente social recém-chegado. Assim, contaria com quase a integralidade da equipe, sendo 

então seis profissionais a serem entrevistados. Entretanto, não foi possível entrar em contato 

com três destes: um foi chamado para trabalhar pela Prefeitura de Rio das Ostras mediante 

concurso, e consequentemente, desvinculou-se do PSF; os demais não compareceram por 

motivos particulares.  

Desta forma, os encontros ocorreram durante o final do mês de setembro e início de 

outubro de 2010, sendo assegurado aos que participaram o sigilo de suas identidades. O 

primeiro entrevistado concluiu o curso na Universidade Gama Filho em 1995, e atua no 

programa desde 2004, trabalhando nas unidades Aroeira, Barra/Brasília A, Barra/Brasília B, 

Malvinas A, Malvinas C e Nova Esperança. O segundo entrevistado graduou-se em 2001, no 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal 

Fluminense, situado na cidade de Campos dos Goytacazes, e integrou o grupo no final do 

mesmo ano, cobrindo as áreas de Lagomar, Ajuda B, Ajuda C, Cajueiros e Engenho da Praia. 

O terceiro e último entrevistado formou-se em 1998, também pelo Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Fluminense, fazendo parte 

da equipe desde 2003, e presta atendimentos na Fronteira A, Fronteira B, Malvinas B, Morro 

de São Jorge, Nova Holanda A e Nova Holanda B.  

Para facilitar a exposição deste estudo, o mesmo foi organizado em três capítulos, no 

qual o primeiro relata brevemente o curso das políticas de saúde até a elaboração e 



 

 
 

 

implementação do Programa Saúde da Família no Brasil. Neste capítulo, a principal 

abordagem é situar o início das políticas de saúde, cujo desenvolvimento no Brasil ocorreu a 

partir do início do século XX, e intensificando na década de 1930, na chamada Era Vargas 

quando, no conjunto das políticas trabalhistas, permitiu-se o acesso dos trabalhadores com 

carteira assinada aos serviços públicos de saúde. 

Procurou também fazer um resgate histórico das políticas de saúde no decorrer do 

governo militar, passando pelo Movimento de Reforma Sanitária na década de 1970, 

evidenciando as lutas e conquistas do campo da saúde cujo objetivo seria a universalização do 

acesso a tais políticas. 

Realiza uma análise sucinta da década de 1990, com as especificidades do 

Neoliberalismo em sua ênfase ao Estado Mínimo e às medidas sociais paliativas. Neste 

contexto, aborda a implantação do Programa Saúde da Família no Brasil, conceituando-o e 

identificando os objetivos estabelecidos em sua elaboração, destacando a análise de diferentes 

autores sobre o mesmo. 

No segundo capítulo, foi realizado um apanhado conciso sobre a trajetória do Serviço 

Social brasileiro e sua relação com as políticas de saúde. Aborda a origem da profissão no 

Brasil, destacando o contexto em que ocorreu até chegar à inserção deste nas ações de 

enfrentamento das expressões da questão social. 

Posteriormente, trata do Movimento de Reconceituação da categoria, que teve início 

nos anos 1960. Demonstra a influência da intenção de ruptura, analisando o Serviço Social 

nas recentes políticas públicas de saúde. 

O terceiro capítulo aborda a inserção do Serviço Social no Programa Saúde da Família 

em Macaé, sendo o mesmo considerado como integrante da equipe de apoio, e também 

contextualiza o município o qual o mesmo encontra-se situado.  

Relata a experiência de organização da equipe no programa, no que tange ao tempo de 

trabalho, rotina, escolha dos instrumentos, assim como relata o que foi apontado como 

conquista e dificuldades no decorrer da existência deste. Conclui apontado os limites e as 

possibilidades do Serviço Social nas políticas de saúde, em especial no Programa Saúde da 

Família do município. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO I – Saúde: das primeiras legislações até o Programa Saúde da Família – um 

percurso histórico 

 
 

Este capítulo visa abordar a trajetória das políticas sociais, enfocando, sobretudo, 

aquelas voltadas para a área da saúde, a qual sofrera alterações ao decorrer de sua história, 

sendo a mais significativa a experimentada desde a década de 1980, sob a influência do 

Movimento de Reforma Sanitária, o qual concorreu para que houvesse um debate sobre a 

concepção de saúde e suas ações, refletido na promulgação da Constituição Federal de 1988 

que contribuiu para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Não existe uma data específica para indicar quando as políticas sociais, inclusive as de 

saúde, surgiram. Porém, há um consenso de que sua procedência relaciona-se com a 

consolidação do capitalismo atrelada à formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental 

defronte ao florescimento da insurreição trabalhista. Logo, tem-se o último quartel do século 

XIX como o período no qual as primeiras leis e medidas protetivas foram elaboradas, sendo 

as mais expressivas o sistema de proteção da Alemanha. (BEHRING, 2000, p. 21) 

Behring & Boschetti (2006) explanam que antes dessa legislação, os trabalhadores já 

organizavam caixas de poupança e previdência a fim de sustentá-los durante as greves. 

Entretanto, destinado a desviar essa forma de solidariedade de classe e desmobilizar os 

proletários, o chanceler alemão Otton Von Bismark instituiu o primeiro seguro-saúde nacional 

obrigatório em 1883, em meio às reivindicações da classe trabalhadora. 

  
 

O modelo bismarckiano é identificado como sistemas de seguros sociais, pois suas 
características assemelham-se à de seguros privados. Em relação aos direitos, os      
benefícios cobrem principalmente (e às vezes exclusivamente) os trabalhadores 
contribuintes e suas famílias;o acesso é condicionado a uma contribuição direta 
anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada. Quanto 
ao financiamento, os recursos provêm fundamentalmente das contribuições diretas 
de empregados e empregadores, baseadas na folha de salários. Quanto à gestão, os 
seguros eram originalmente organizados em caixas estruturadas por tipos de risco 
social: caixas de aposentadorias, caixas seguro-saúde, e assim por diante, e eram 
geridos pelos contribuintes, ou seja, por empregadores e empregados. (BEHRING & 
BOSCHETTI, 2006, p. 66) 

 
 

A introdução das políticas sociais foi progressiva e de maneira diferenciada entre as 

demais nações européias, pois dependia do grau de articulação entre o movimento operário e 

sua pressão política em face do poder do Estado para a manutenção da ordem social. A 

necessidade da efetuação de leis sociais se deu como estratégia governamental para intervir 



 

 
 

 

nas relações sociais e, sobretudo reproduzir a força de trabalho, apesar de ser fruto das 

reivindicações do proletariado. Desta forma, devido à correlação das forças existentes, as 

políticas sociais são resultado desse movimento dicotômico: o de concessão e conquista 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2006; VIEIRA, 2004; FALEIROS, 2000). 

A situação brasileira é distinta, uma vez que as relações sociais caracteristicamente 

capitalistas foram desenvolvidas de maneira diferenciada dos países centrais, com 

particularidades. No período oitocentista, o Brasil ainda era escravocrata, justificando a 

ausência das manifestações operárias. Somente no século seguinte, quando a escravidão foi 

abolida e os imigrantes chegaram ao país para integrar o mundo do trabalho, é que a “questão 

social” 1

 

 se explicitou politicamente, provocando a necessidade de intervenção estatal. 

 
1.1. A trajetória da política de saúde brasileira 

 
 

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o modelo de saúde estava pautado 

na lógica de cuidar da doença, o qual ficava a cargo do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), e era restrita aos trabalhadores contribuintes; os 

demais eram atendidos apenas pelas entidades filantrópicas (TANAKA et al, 1992). 

Conforme Bravo (2007), a mudança deste paradigma surgiu a partir do movimento da 

Reforma Sanitária, no início da década de 1970, como forma de oposição técnica e política ao 

regime ditatorial vigente. O grande marco aconteceu em 1986, durante a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, e assim pôde ser considerado porque formou as bases para a seção "Da 

Saúde” da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988. Com isso, abriu-se caminhos para 

a implementação gradativa do SUS. 

A partir da Constituição Federal de 1988, o conceito de seguridade social é 

estabelecido, sobretudo, no artigo 194, sob o tripé saúde, assistência social e previdência 

social, sendo esta um direito a ser assegurado pelo conjunto de iniciativas dos poderes 

públicos e da sociedade, e baseada nos princípios da universalidade, uniformidade, eqüidade e 

descentralização (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2011, p. 16). 

De acordo com o artigo 196 da Constituição, e ratificada no artigo 2 da Lei Orgânica 

de Saúde (LOS), criada em 1990, e igualmente no parágrafo 2º do mesmo, a saúde é um 

direito fundamental de todos os seres humanos e, portanto, dever do Estado, o qual precisa 
                                                           
1 O uso das aspas assinalando o termo questão social será adotado em alguns trechos do presente trabalho, pois 
está em consonância com as definições elaboradas por Netto (2006). Entretanto, outros autores optam pela não 
utilização do sinal. 



 

 
 

 

garanti-la através de políticas sociais e econômicas que visem à promoção, proteção e 

recuperação desta, assim também como o acesso universal e igualitário às ações e serviços. 

Desta maneira, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi constituído. 

 
 
1.1.1.  – Os aspectos do sistema até 1980 

 
 

O Brasil em começos do século XX atravessava um momento de caos social e tensão 

política. As crescentes reivindicações da classe trabalhadora, a insatisfação dos setores médios 

da sociedade e as disputas no interior das forças armadas mobilizariam o Estado a realizar 

suas primeiras intervenções a fim de responder a esses conflitos (CIGNOLLI, 1985). 

Tal conjuntura proporcionou, assim como assinala Bravo (2006), o início das políticas 

sociais no país, inclusive a saúde – a mesma se manifestava como uma expressão da “questão 

social”, cujo enfrentamento necessitava ser mais sofisticado –, com o intuito de conter a 

pressão popular. A legislação mais expressiva foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, a qual criou as 

Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), reservadas aos ferroviários, e estendidas para os 

estivadores e os marítimos em 1926, oferecendo benefícios como: auxílio médico e funerário, 

provimento de remédios, aposentadoria e pensão para dependentes. 

A assistência à saúde, antes dos decênios de 1920 e 1930, não recebia nenhuma 

subvenção estatal. Bravo (2006, p. 2) afirma que no século XVIII, o amparo médico se dava 

de forma pontual e assistencialista, dependendo os mais pobres da filantropia, e no século 

seguinte, as primeiras ações na área (execução de campanhas restritas) só aconteceram por ser 

efeito das mudanças políticas e econômicas. 

Cignolli (1985) aponta que com a entrada de Getúlio Vargas ao poder, seu programa 

governamental objetivou reorganizar as relações entre Estado e sociedade. Deste modo, eram 

cidadãos todos aqueles os quais tivessem suas profissões regulamentadas por lei, possuíssem 

carteira de trabalho e sindicatos atrelados à União – a denominada cidadania regulada –, 

sendo preciso o estabelecimento de uma política previdenciária. Com isso, foram instituídos o 

Ministério de Trabalho, em 1930, a carteira de trabalho, em 1932, e o Instituto de 

Aposentadorias e Pensões (IAP), em 1933, que concorria com o sistema CAPs, mas com 

diferenças em sua composição. 

Entretanto, as políticas trabalhista e previdencial dessa fase procuravam não somente 

forjar um plano de seguro social, e sim controlar as greves e os movimentos operários, suas 

eleições, seus regimentos, finanças e atividades. Ademais, não contemplavam todas as 



 

 
 

 

categorias profissionais, gerando competição entre estas e desarticulando o proletariado. 

Até metade da década de 1960, a política de saúde era divida em dois setores: o de 

saúde pública e o de medicina previdenciária. 

 
 

No campo da medicina preventiva, o governo federal conservou sua 
responsabilidade sobre a prevenção da “saúde coletiva”, isto é, sobre as medidas 
destinadas à profilaxia massiva de doenças infecto-contagiosas e à erradicação de 
surtos endêmicos, incluindo a assistência médica curativa, a assistência médico-
hospitalar, sanatórios, lazaretos, leprosários etc. O campo da medicina curativa, a 
assistência médico-hospitalar a moléstias não-endêmicas – ou seja, a preservação da 
saúde individual – ficou sob a responsabilidade dos estados, comunidades ou órgãos 
de previdência social. (CIGNOLLI, 1985, p. 46) 

 
 

Nos anos 1940, fora instituído o Serviço de Saúde Pública (SESP) – em parceria com 

órgãos do governo americano, com recursos financeiros vindos da Fundação americana 

Rockefeller –, cuja equipe era composta por sanitaristas em tempo integral, laboratoristas, 

escriturários, médicos consultantes e visitadores, com o objetivo de fundar postos de saúde 

ininterruptos, sendo inaugurados os Centros de Saúde e o Posto Sanitário Rural. Apresentava 

como proposta uma estrutura aparelhada regional e hierarquicamente, formando uma rede 

básica de saúde pública, que “visava à prevenção e a promoção, e tinha como centro a 

higiene, a educação sanitária e a organização administrativa dos serviços.” (CASTRO, 2009, 

p. 37-38). 

Considerando as declarações de Bravo (2006, p. 5), o Plano SALTE (Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia) foi introduzido no final da mesma década, e previa gastos 

em saúde, alimentação, transporte e energia, sendo a primeira a de maior ênfase. Porém, esse 

plano não chegou a ser concretizado. 

Entre 1950 e 1963, a saúde pública recebeu maiores investimentos, visto que 

 
 

os anos 1950 a 1960 foram permeados por um debate proporcionado pela matriz 
médico-sanitarista que girava em torno da necessidade de investimento em serviços 
de saúde para melhoria da saúde da população, e pela necessidade de investir nas 
condições de vida da população para, desse modo, evidenciar uma melhoria nas 
condições de saúde. 
Tinha-se então nesse período uma perda de foco das perspectivas campanhistas e 
americanas, ao serem introduzidas idéias voltadas para integração das ações, 
planejamento em saúde, mercantilização das ações e desenvolvimentismo. 
(CASTRO, 2009, p. 38) 

 
 

A partir do golpe de 1964, a medicina previdenciária sobrepôs à saúde pública, 

especificamente após a reformulação do sistema em 1966, com finalidade de anular qualquer 



 

 
 

 

influência vinda de dirigentes sindicais – conquistada com a sanção da Lei Orgânica da 

Previdência Social e durante o governo de João Goulart, quando a política previdencial 

tornou-se campo de disputas por reformas sociais e econômicas (CIGNOLLY, 1985, p. 61). 

Logo, o Estado ampliou seu poder controlador, descartando a participação dos trabalhadores 

em gerir a previdência, excluindo-os da máquina política. Aliás, com a unificação do setor, a 

prática voltada para o tratamento de doenças, de característica assistencialista e individual 

ganhou destaque, em detrimento das ações preventivas, e os serviços médicos privados 

passaram a receber financiamento público, tornando-se os responsáveis pelo fornecimento de 

assistência médica aos contribuintes da Previdência Social. 

 De acordo com Bravo (2006, p. 8), no período de 1974 a 1979 

 
 

a política nacional de saúde enfrentou permanente tensão entre a ampliação dos 
serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses advindos das 
conexões burocráticas entre setores estatal e empresarial médico e a emergência do 
movimento sanitário. As reformas realizadas na estrutura organizacional não 
conseguiram reverter a ênfase da política de saúde, caracterizada pela predominância 
da participação da Previdência Social, através de ações curativas, comandadas pelo 
setor privado. 

 
 

Destarte, no decênio seguinte, a transição democrática suplantou o regime militar, 

registrando, igualmente no espaço da saúde, a participação de novos sujeitos sociais na 

tomada de decisões políticas. 

 
 
1.1.2. – A Reforma Sanitária e a construção do Sistema Único de Saúde 

 
 

Os anos 1980, mesmo que sejam marcados pela redemocratização do país, também 

registraram uma época profundamente crítica na economia brasileira, em decorrência da crise 

do capitalismo ocasionada na década anterior, o qual já causava a urgência em se reavaliar as 

políticas sociais com o alvo de torná-las mais universais. Diante desses debates, surgiriam, na 

dimensão da saúde, três panoramas que discutiriam sobre a mesma: o conservador, o 

reformador e o transformador. Conforme Castro (2009, p. 38-39), 

 
 

o conservador defendia a lógica de mercado para a organização dos serviços de 
saúde. Seu eixo central era a assistência médica privada. A intervenção estatal 
deveria ficar restrita aos que não conseguissem se integrar ao mercado, fornecer 
assistência aos necessitados e excluídos, e atuar sobre as questões coletivas com 
campanhas de controle e vacinações. 



 

 
 

 

O campo reformador possuía duas frentes de debates importantes: a que preconizava 
a formação de uma rede básica que preservasse a diferenciação entre assistência 
médica e saúde pública; e a formação de uma rede básica como porta de entrada dos 
serviços de saúde. Como elementos estratégicos dessas frentes, tinham-se a 
implantação de serviços de saúde pública organizados pelos municípios como os 
programas de saúde e os postos permanentes. 
Por fim, a perspectiva transformadora apontava para a necessidade de uma mudança 
na implementação das políticas sociais a partir da democratização do poder político 
e da socialização dos benefícios. Tinha como objetivos: o entendimento da saúde 
como direito de todos e dever do Estado; a universalização dos serviços e do acesso 
a eles; o fornecimento de condições de vida adequadas à população, entre outros. 

 
 

Portanto, o tema atingiu proporções políticas, deixando de ter importância unicamente 

para os profissionais da área, estando ligada intimamente à democracia. Novos atores sociais 

conquistaram lugar, dentre os quais merecem destaque: o movimento sanitário, assim como os 

demais movimentos sociais; os técnicos de saúde; e os partidos esquerdistas (BRAVO, 2006). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde realizou-se, em 1986, no Distrito Federal (DF), 

tornando-se um marco. Desde a concretização do evento, questionamentos sobre como 

conceber a saúde – compreendendo-a como um direito do cidadão e dever do Estado – e como 

concretizá-la – de forma a envolver a sociedade – foram levantados, colaborando para: 

formação da Constituinte e promulgação da Constituição Federal de 1988; e criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas leis 8080 e 8142 de 1990. 

O texto constituinte expressou a diversidade das forças políticas existentes, mas 

contemplou diversos itens dos propósitos da Reforma Sanitária, inserindo a saúde, além da 

previdência e a assistência social, no conceito de Seguridade Social – conjunto de políticas 

sociais designadas a assistir o cidadão e sua família em circunstâncias como doença, 

desemprego e velhice –, dispondo destes princípios e diretrizes: 

 
 

• Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
• Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de atenção; 
• Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
• Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 
• Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a saúde; 
• Participação da comunidade; 
• Descentralização político administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo; 
• Regionalização e Hierarquização da rede de serviços de saúde. (CASTRO, 2009, 
p.41) 

 
 

Mesmo assim, a cidadania e as políticas sociais sofreram desmonte devido à influência 



 

 
 

 

da ideologia neoliberal – investimento mínimo para o social, sobressaindo o fator econômico, 

em vista à acumulação do capital –, rompendo com os alicerces do Estado de Bem-Estar. Com 

a abertura do decênio de 1990, as conquistas alcançadas no campo da saúde começaram a 

enfrentar duras ofensivas, necessitando maior movimentação política das alas progressistas.    

 
 
1.1.3. – A política nacional de saúde dos anos 1990 aos dias atuais 

 
 

No segundo lustro da década de 1990, a Contra-Reforma, estabelecida durante o 

governo de Fernando Collor, mas intensificada sob o comando de Fernando Henrique 

Cardoso na presidência da República, cooperou para que houvesse o afastamento do domínio 

estatal sobre a elaboração e execução diretas das políticas sociais, deslocando a 

responsabilidade, que antes era sua, para o mercado. Por conseguinte, foi um tempo 

assinalado pelo desemprego estrutural, trabalho precarizado, e enfraquecimento dos direitos 

sociais assegurados na Constituição. 

Em razão do fortalecimento do neoliberalismo no Brasil, as políticas de saúde também 

 
 

passaram a ser alvo das contenções de gastos e voltaram-se para a sua regulação 
mercantil. A universalização do acesso à saúde é atacada, pois era vista como uma 
das causas da elevação do déficit público. 
Na verdade, os altos custos dos serviços de saúde eram proporcionados pelo modelo 
de atenção centrado no hospital e voltado para as inovações tecnológicas, 
equipamentos, maquinarias e alto grau de medicalização, que gerava baixa 
resolutividade e elevados custos.  
Porém, reconhecer este fato, implicava em reconhecer também que havia interesses 
de grandes e poderosos grupos econômicos em manter a indústria de alta tecnologia 
em diagnose e terapêutica, que em grande medida servia ao desenvolvimento 
econômico e de acumulação de riqueza de vários países. (FRANCO & MERHY2

 

, 
2003 apud CASTRO, 2009, p. 43) 

 
Desta forma, constatou-se a não observância da lei constitucional, ferindo 

fundamentos importantes do SUS, como o da integralidade (todos os níveis de complexidade 

têm a mesma relevância, sendo inseparáveis prevenção e cura), favorecendo o modelo 

hospitalar. 

                                                           
2 FRANCO, T.; MERHY, E. Programa de Saúde da Família: Contradições de um programa destinado à mudança 
do modelo tecnoassistencial. In: MERHY et al. O trabalho em saúde: olhando e experenciando o SUS no 
cotidiano. São Paulo: HUCITEC, 2003, p. 161-198. 



 

 
 

 

Segundo Bravo3

 O primeiro está pautado no Sistema Único de Saúde, e é produto da militância dos 

servidores da saúde articulados à mobilização popular. Sua defesa consiste em que haja o 

compromisso do Estado com a democracia, garantindo o acesso universal a todos os âmbitos 

dos direitos (sociais, civis e políticos), e consequentemente à saúde. 

 (1999 apud BRAVO, 2006), dois projetos políticos para a saúde 

confrontam-se até hoje: um assentado na Reforma Sanitária, e outro firmado no modelo 

privatista. 

O segundo baseia-se na Política de Ajuste a qual propende para a racionalização da 

oferta devido à contenção de gastos – prescrição feita pelas instituições financeiras 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O Estado 

ficaria com a incumbência em assegurar o mínimo aos que não poderiam pagar, ao passo que 

o setor privado se responsabilizaria pelos que acessariam o mercado. O mesmo propõe: 

atendimento focalizado às populações em condição de vulnerabilidade social; privatização; 

incentivo ao seguro privado; retorno à filantropia. 

Todavia, ambos os projetos consentem quanto à diretriz do SUS relacionada à 

descentralização, ainda que seus suportes político-ideológicos sejam divergentes – ideais 

democráticos e redução do Estado. Desse modo, 

 
 

pode-se afirmar que a descentralização per se não apenas é insuficiente para a 
concretização dos demais princípios do SUS, mas também que os seus avanços 
efetivos estão intimamente relacionados a outros aspectos relevantes para a 
consolidação do sistema, como: o adequado aporte de recursos financeiros, o 
fortalecimento da capacidade gestora nos três níveis de governo, e a permeabilidade 
das instituições do setor saúde aos valores democráticos. (LEVCOVITZ et al, 2001, 
p. 272) 

 
 

Em conformidade com Levcovitz et al (2001), as Normas Operacionais Básicas 

(NOBs) – publicadas em 1991, 1993 e 1996 – serviram como instrumento de superação das 

dificuldades em consolidar o SUS, e são resultado das lutas sociais pela normalização da 

participação social, os quais foram assegurados por lei que gerava os Conselhos e 

Conferências de caráter deliberativo. 

No início dos anos 2000, havia uma esperança de que os propósitos amparados no 

movimento sanitário seriam fortalecidos, principalmente a partir da eleição de Luís Inácio 

Lula da Silva como presidente. Contudo, não somente avanços foram obtidos, mas também se 
                                                           
3 BRAVO, Maria Inês Souza. A Política de Saúde na Década de 90: Projetos em disputa. In: Superando Desafios 
– Cadernos do Serviço Social do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Rio de Janeiro: UERJ/HUPE. Serviço 
Social, 1999. Vol. 4. 



 

 
 

 

mantiveram características do governo anterior. 

Bravo (2006, p. 16-17) ressalta que o ar de novidade na política de saúde da gestão 

Lula é qualificado pelos seguintes aspectos: o regresso à conceituação da Reforma Sanitária; 

modificações no arcabouço organizacional do Ministério da Saúde, com a criação de quatro 

secretarias; a ocorrência, em dezembro de 2003, da XII Conferência Nacional de Saúde; e 

presença do Ministro da Saúde nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde. 

Para a autora, ao se referir às novas secretarias, três destas se sobressaíram: Secretaria 

de Gestão do Trabalho em Saúde – desenvolvimento de recursos humanos, regulamentação 

das profissões e do mercado de trabalho na área (porém, a NOB de recursos humanos ainda 

não foi implementada) –; Secretaria de Atenção à Saúde – unificação de atividades das redes 

básica, ambulatorial e hospitalar –; e Secretaria de Gestão Participativa – estímulo ao controle 

social, organização das conferências de saúde e comunicação do ministério da saúde com 

outros níveis de governo e com a sociedade. 

Ainda salienta que, embora a XII Conferência Nacional de Saúde trouxesse a 

intencionalidade de discutir sobre os problemas preponderantes do SUS e como superá-los, a 

mesma não obteve aumento do número de conferencistas, nem prosseguiu para o 

fortalecimento da Reforma Sanitária, pois o relatório final sequer foi aprovado, não influindo 

na organização das diretrizes a serem obedecidas pela política de saúde. 

Ao mesmo tempo, Bravo (2006, p. 18-19) descreve que a continuidade da política de 

saúde do decênio de 1990 reflete-se nestes pontos: terceirização da mão de obra e 

precarização do serviço; deficiência no investimento financeiro para o setor; ações paliativas e 

focalizadas; fragmentação da Seguridade Social.  

Quanto à precarização do trabalho, o principal exemplo citado no artigo é a inclusão 

de profissões cuja regularização não fora efetivada e suas atribuições são indefinidas (como 

agente de vigilância sanitária, auxiliar e técnico de saneamento, agentes de saúde mental), 

além da falta de concurso público e contratação precarizada, a qual está muito mais vinculada 

a indicações político-partidárias. 

Sobre o desfinanciamento, ressalta que esta é a questão mais ameaçadora. Por 

determinação do FMI, o governo está analisando a possibilidade de se fazer uma emenda 

constitucional a qual irá desvincular os recursos designados à saúde e educação, ou seja, 

suprimiria da Constituição as cláusulas correspondentes ao comprometimento da União, dos 

estados e municípios a reservarem um percentual de todas as arrecadações para gastos nestas 

áreas. 

A respeito da focalização, o Programa Saúde da Família tem sido uma porta de entrada 



 

 
 

 

para a “inclusão” não pela igualdade de condições e por direito à cidadania, e sim por grau de 

miserabilidade, sendo voltado somente para os mais carentes. O mesmo pode ser um revés 

para o rearranjo da atenção básica visando à universalidade, desde que seus objetivos sejam 

alterados. 

 
 
1.2. O Programa Saúde da Família 

 
 

O Programa Saúde da Família (PSF) é considerado como uma estratégia para reverter 

o padrão de saúde no país, com a finalidade de reorientar a atenção básica, desconstruindo o 

caráter curativo e hospitalocêntrico, passando a ter na família e no meio no qual ela vive o 

centro do cuidado à saúde. Pretende ainda atuar para a promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e manutenção da saúde das 

comunidades. Devido ao processo de descentralização4

 

 rumo aos municípios, este é resultado 

do alto grau de consenso que a municipalização da saúde obteve na agenda de reformas na 

área social, sobretudo a partir dos últimos cinco anos da década de 1990 (MONNERAT et al, 

2004). 

 
1.2.1. – A composição do Programa Saúde da Família 

 
 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi institucionalizado enquanto política pública 

pelo Ministério da Saúde em 1994, procedente de iniciativas isoladas em determinadas partes 

do país. Conill (2008, p. 10) comenta que as primeiras tentativas surgiram durante a década de 

1970, dentre os quais se destacam: 

 
 

o projeto de saúde comunitária Murialdo da Secretaria Estadual de Saúde do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre, com residência multiprofissional e que funcionou 
como pólo aglutinador para outros projetos semelhantes realizados em Vitória de 
Santo Antão, Rio de Janeiro, Teresina, São Luiz, Cotia, Sete Lagoas, Pelotas e 
Joinville, com a criação da Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária 
(SBMGC); experiências de medicina comunitária como a de Montes Claros que 
serviram de base para programas de extensão de cobertura; o Programa de 
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) no Nordeste, que ao ser 
estendido para todo o país promoveu uma grande expansão da rede ambulatorial; 

                                                           
4 Levcovitz et al (2001) explica que a descentralização brasileira em saúde é de caráter político-administrativo, 
ou seja, não há somente a transferência de serviços, mas também de responsabilidades, poder e recursos da 
esfera federal para a estadual e municipal. A mesma foi dirigida e regulamentada pelas Normas Operacionais 
Básicas (NOBs) do SUS. 



 

 
 

 

além de experiências municipais em Lages, Campinas, Londrina e Niterói, por 
exemplo. 

 
 

Castro (2009, p. 39-40), ao apontar as reflexões de Andrade et al (2006) e Teixeira & 

Solla (2005), explicita que nos anos 1980, sob influência da Organização Pan Americana de 

Saúde (OPAS) – atrelada à Organização Mundial de Saúde (OMS) –, os Sistemas Locais de 

Saúde (SILOS) foram operacionalizados na Bahia e Ceará, contribuindo posteriormente para 

a implantação dos Distritos Sanitários. Ambos serviram como inovação na forma de 

aparelhamento dos serviços de saúde, enfocando o território. 

Rosa & Labate (2005) explicam que a oficialização do Programa de Agentes 

Comunitários (PACS) ocorreu em 1991, cobrindo inicialmente os estados pertencentes às 

regiões Norte e Nordeste, destinando-se à diminuição das mortalidades infantil e materna. 

Depois das experiências adquiridas com o PACS, especialmente no Ceará, o Ministério da 

Saúde percebeu que era necessária a continuidade e ampliação deste, colocando em evidência 

a família, e não mais o indivíduo. Modelos de assistência familiar que foram desenvolvidos 

com sucesso em nações como Canadá, Cuba, Suécia e Inglaterra serviram como amostra para 

a elaboração de um novo programa no Brasil. 

 
 

Assim, o PSF foi concebido a partir de uma reunião ocorrida nos dias 27 e 28 de 
dezembro de 1993 em Brasília, DF, sobre o tema “Saúde da Família”, convocada 
pelo gabinete do Ministro da Saúde Henrique Santillo com apoio do UNICEF. A 
reunião esteve assentada na discussão de uma nova proposta a partir do êxito do 
PACS e da necessidade de incorporar novos profissionais para que os agentes não 
funcionassem de forma isolada. (ROSA & LABATE, 2005, p. 1030) 

 
 

Monnerat et al (2004) comenta que em 1995 o programa – cujo primeiro documento 

era vinculado à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) – foi deslocado para a Secretaria de 

Assistência à Saúde (SAS), pertencente ao Ministério da Saúde, conservando-se ali até 1999, 

quando houve uma nova permuta institucional para a Coordenação de Atenção Básica da 

Secretaria de Políticas de Saúde. 

 
 

Ao mesmo tempo, a NOB1/96, ao estabelecer o PAB variável (ou seja, a 
transferência de recursos financeiros para os fundos municipais de saúde conforme o 
número de equipes de PSF implantadas e, posteriormente, de acordo com o 
percentual da população coberta), introduziu um novo mecanismo de financiamento 
do programa de forma a impulsionar a sua rápida adesão pelos municípios. 
(MONNERAT et al, 2004, p. 105) 

 
 



 

 
 

 

Em 1996, a concepção sobre Saúde da Família enquanto programa começou a se 

romper, uma vez que era entendida como transitória e paralela às demais atividades em saúde; 

por isso, foi denominada como estratégia, pois priorizaria reorientar a atenção básica 

brasileira, substituindo as práticas convencionais. 

Monnerat et al (2004, p. 105-106), ao citar Escorel et al (2002), diz que 

 
 

a formulação do PSF incorporou os princípios básicos do SUS – universalização, 
descentralização, integralidade e participação popular –, desenvolvidos a partir da 
equidade de saúde que trabalha com definição de território de abrangência, adscrição 
de clientela, cadastramento e acompanhamento da população da área. A noção de 
território é assim crucial para o programa, à medida que vincula uma equipe de 
profissionais – composta, em seu formato básico, por um médico generalista, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cerca de cinco agentes comunitários de 
saúde – à população de determinado território, com abrangência de 600 a 1000 
famílias por equipe, o que corresponde à 2.400 a 4.500 habitantes. Estas famílias são 
cadastradas e inscritas à equipe, de forma a constituir vínculos entre os usuários 
daquele território e os profissionais de saúde, os quais, por sua vez, tornam-se os 
responsáveis pelo cuidado sanitário daquela área e dos habitantes que nela vivem. 

 
 

Deste modo, as atividades são distribuídas entre a equipe, e as funções, normatizadas 

pelo Ministério da Saúde, possuem tal configuração: visitas domiciliares, ações programáticas 

e consultas nas Unidades de Saúde com médico e enfermeiro. Os profissionais de Saúde da 

Família precisam se capacitar para compreender a realidade das famílias assistidas, através de 

cadastramento e análise de suas particularidades sociais, demográficas e epidemiológicas; 

igualmente, precisam reconhecer quais os principais problemas de saúde e as situações de 

risco expostas à população; precisam atender integralmente, respondendo de forma contínua e 

racionalizada à demanda organizada ou espontânea; e desenvolver trabalhos educativos e 

intersetoriais (CASTRO, 2009, p. 49). 

 
 
1.2.2. – A discussão em volta do Programa Saúde da Família 

 
 

Apesar de o Programa Saúde da Família sugerir inovação para o modelo de saúde 

pública, certas produções teóricas apontam algumas contradições em sua implementação, que 

lhe dão uma aparência de “simplificação” da atenção básica. 

Castro (2009) aponta a existência de contradições na implementação do programa. A 

autora salienta que Teixeira (2002) alça alguns questionamentos, como: a não existência de 

concurso público, aumentando o risco de contribuir com as relações clientelistas e de 

apadrinhamento intrínsecas na cultura brasileira; a reprodução das exigências do mercado nas 



 

 
 

 

instituições públicas; a insuficiência de um salário maior, comparado aos demais da rede de 

saúde, como incentivo para a adesão dos profissionais e a garantia de qualidade dos serviços 

prestados; a incoerência da proposta democrática do PSF ao permitir a diferenciação dos 

salários entre as categorias profissionais. 

Ainda conforme Castro (2009), ao apontar os argumentos levantados por Franco & 

Merhy (2003), faltaria ao programa: desenvolver melhor o conceito de “território-processo”; 

fortalecer o vínculo entre profissional e usuário; integrar a atenção básica aos demais serviços 

de saúde; justificar adequadamente os critérios de visita domiciliar; transformar a demanda 

espontânea em demanda organizada, no sentido de estender o atendimento às reais carências 

da população. Também assinalam a necessidade de se desfazer a superestima do generalista, e 

o rompimento do índice elevado de normatização para implementar o PSF; a importância em 

se introduzir projetos alternativos que condizem com a realidade local, e a de se ampliar o 

olhar sobre a família como ambiente estratégico de atuação. 

A autora, em seguida, ao referir as considerações de Soares (2005), enfatiza que o 

Programa Saúde da Família 

 
 

desconsidera o heterogêneo e complexo quadro epidemiológico brasileiro e a 
enorme heterogeneidade dos municípios na oferta de serviços de saúde. Destaca 
ainda a falta de qualificação profissional para os agentes de Saúde, e a falta de 
remuneração e contratos de trabalho adequados, além da falta de condições 
homogêneas das prefeituras na contratação das equipes de saúde. (CASTRO, 2009, 
p. 50) 

 
 

Outros autores conjecturam que o programa acataria os requisitos de racionalização 

dos gastos públicos determinados pelas agências financeiras internacionais, alegando que o 

mesmo seria uma espécie de cesta básica para o setor, ao se destinar exclusivamente para as 

camadas mais pobres da população, ferindo, pois, os princípios nos quais o SUS se baseia 

(MISOCSKY5, 2004; PAIM6

Conforme Monnerat et al (2004, p. 113-114), 

, 1996 apud MONNERAT et al, 2004 p. 107). 

 
 

torna-se crucial considerar a enorme diversidade de contextos em que o programa é 
implementado. À complexidade que envolve o processo de implementação de 
qualquer política se associam as características do federalismo brasileiro, as novas 
responsabilidades no âmbito da saúde assumidas pela quase totalidade dos 

                                                           
5 MISOCZKY, M. C. A medicina de família, os ouvidos do Príncipe e os compromissos do SUS. Saúde em 
Debate 42, 1994. p. 40-44.   
6 PAIM, J. Políticas de saúde no Brasil ou recusando o apartheid sanitário. Ciência & Saúde Coletiva 1 (1), 
1996. p. 18-20. 



 

 
 

 

municípios e as profundas diferenças sociais, econômicas, culturais e regionais que 
marcam o território nacional. 
A frequente distância que separa a concepção original de um dado programa de sua 
implementação impõe que busquemos lançar luz sobre os inúmeros fatores 
responsáveis pelas alterações que ocorrem durante sua implementação, e que com 
que o resultado final, em geral, seja bastante diferente das intenções estabelecidas 
inicialmente. 

 
 

1.2.3. – A efetivação do Programa Saúde da Família: avanços e desafios 

 
 

Indubitavelmente, o Programa Saúde da Família avançou em vários aspectos. Segundo 

Rosa & Labate (2005, p. 1032-1033), o PSF proporcionou maior aproximação dos 

profissionais com o público alvo ao apresentar nova proposta para composição dos serviços 

de saúde, comprometendo-se em assistir integralmente às necessidades populacionais, visando 

à qualidade de vida da comunidade. 

Connil (2008, p. 13-14) comenta que o PSF se sobressai, mesmo discretamente, em 

meio às unidades tradicionais que possuem referenciais normativos semelhantes. Aliás, 

destaca também que sua rotina de trabalho permite filtrar as demandas apresentadas à equipe 

profissional, favorecendo a determinação de prioridades. 

Já Sisson (2007, p. 89-90) sinaliza que a municipalização contribuiu para que 

houvesse modificações significativas na forma de financiar o programa e planejamento 

aperfeiçoado do sistema. De igual modo, o Programa Saúde da Família concorreu para 

melhoria do acesso da população com baixa renda aos serviços de saúde, promovendo relativa 

igualdade na prestação de atendimento, com o propósito de exercer uma prática qualificada. 

Todavia, são apresentados ao programa desafios para que este seja efetuado. Castro 

(2009, p. 51), ao aludir às reflexões de Mendes (2002), assinala a importância de transformá-

lo em um sistema público de saúde que seja universal, e não dividido em segmentos, 

cumprindo com as resoluções firmadas na legislação do SUS. Semelhantemente, aponta para 

a mudança do conceito piramidal do sistema de saúde para o trabalho em rede. 

Monnerat et al (2002, p. 520) evidencia a necessidade do elo entre o conjunto atenção 

básica e serviços de média e alta complexidade para continuidade da assistência à saúde, 

evitando o risco de tornar paliativas e focalizadas as ações estabelecidas para o PSF. 

Connil (2008, p. 14) ressalta que é preciso ao Programa Saúde da Família se precaver 

de um comportamento tecnocrático e de seu desequilíbrio procedente: uma admirável 

engenharia administrativa, mas um afastamento relativo de certos atores sociais importantes 

como as associações profissionais. 



 

 
 

 

Sisson (2007, p. 90) explica que para tal política de saúde ser implementada 

efetivamente, carece materializar uma série de quesitos como:  

 
 

maior disponibilidade de recursos financeiros para o setor saúde com uso mais 
efetivo dos já existentes, implementação de uma política redistributiva na alocação 
de recursos entre esferas de governo e organização da rede local de serviços de 
saúde voltada para garantir a universalidade no acesso a eles, por meio da melhor 
distribuição espacial desses serviços e adequação da oferta às necessidades dos 
diferentes grupos populacionais. 

 
 

Perante tais circunstâncias, a inserção do assistente social à Saúde da Família se faz 

necessária, devido ao seu compromisso de assegurar o acesso universal e igualitário da 

comunidade aos direitos sociais, objetivando o desenvolvimento da mesma (SANTOS & 

BIASOLI, 2008). Embora seja incluído somente como integrante da equipe de apoio, as 

experiências pontuais de atuação do Serviço Social no programa indicam que este profissional 

possui a capacidade de “assessorar a criação, reestruturação, unificação e legalização de 

entidades comunitárias com vistas a potencializar a organização e participação através de 

entidades e movimentos organizados” (COSTA, M., 2006, p. 35). 

Santos & Biasoli (2008, p. 47-48) explanam algumas atribuições do assistente social no PSF, 

como o planejamento de estratégias para promoção de saúde, abrangendo todo o quadro de 

profissionais; acompanhamento do trabalho da equipe multidisciplinar e sua avaliação; 

contribuição para a formação de pessoal; além do atendimento integral às famílias inscritas no 

programa, oferecendo apoio social às mesmas, buscando torná-las sujeitos do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO II – A trajetória do Serviço Social e sua relação com as políticas de saúde  

 
 

O Serviço Social é uma profissão, de formação universitária, sendo “uma 

especialização do trabalho coletivo, dentro da divisão social e técnica do trabalho, partícipe 

do processo de reprodução das relações sociais” (IAMAMOTO, 1998, p. 83-84; grifos da 

autora) cuja matéria-prima são as expressões da questão social. É regulamentada pela lei 

8662 de 1993, além do atual Código de Ética, instituído no mesmo ano.  

No Brasil, as primeiras escolas surgem no final dos anos 1930 (em São Paulo, na PUC 

– Pontifícia Universidade Católica – em 1936; no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, a 

atual UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro –, em 1937) quando o país começa a 

industrializar-se – e conseqüentemente, dando início ao processo de urbanização –, e a 

“questão social” passa a não ser mais um caso “de polícia” e sim de política. 

Com muitas lutas e transformações, acompanhando o processo de mudança da 

sociedade brasileira, os profissionais da área, chamados assistentes sociais, defendem em seu 

projeto profissional o comprometimento com a democracia e o acesso universal aos direitos 

sociais, civis e políticos. Vale acrescentar o combate da categoria para superar os estereótipos 

historicamente dados à mesma: atividade predominantemente feminina, com fortes traços de 

messianismo, voltados à caridade, a benevolência e ao assistencialismo. 

Os assistentes sociais atuam no campo das políticas sociais, tanto públicas quanto 

privadas, podendo planejar, organizar, executar, avaliar, gerir, pesquisar e assessorar, 

garantindo à população o acesso aos seus direitos, eliminando quaisquer preconceitos em seu 

atendimento e respeitando a autonomia das escolhas dos sujeitos sociais. Sua prática 

profissional está firmada na Constituição Federal de 1998 e nas legislações complementares 

referentes às políticas sociais.  

 
 

2.1. A gênese do Serviço Social: a “questão social” 

 
 

 De acordo com Montaño (2007), a respeito da conceituação sobre a origem do 

Serviço Social, duas teses expressamente opostas são levantadas, as quais manifestam as 

ambiguidades presentes nas expectativas e definições da profissão. São elas: a perspectiva 

endogenista e a histórico-crítica. 

A primeira corrente – defendida por autores como Herman Kruse, Ezequiel Ander-

Egg, Natálio Kisnerman, Boris Alexis Lima, Ana Augusta de Almeida, Balbina Ottoni Vieira, 



 

 
 

 

José Lucena Dantas, dentre outros – sustenta que o Serviço Social provém das ações 

filantrópicas e caritativas apregoadas na Idade Média pela Igreja, diferenciando apenas pelo 

seu modus operandi e sua organização; logo, o mesmo se aperfeiçoou, seja por iniciativa dos 

filantropos, seja pelo Estado, vindo a se tornar uma profissão (MONTAÑO, 2007, p. 23, 25, 

27). 

A segunda vertente – o qual orienta as análises de autores como Marilda Villela 

Iamamoto, Raul de Carvalho, Manuel Manrique Castro, Vicente de Paula Faleiros, Maria 

Lúcia Martinelli, José Paulo Netto, entre outros – afirma que o Serviço Social surge como 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, a partir de uma determinada 

conjuntura histórica, o qual se estende pelas primeiras décadas do século XX no Brasil, no 

decorrer da fase monopolista do capitalismo, com a emergência em responder as demandas 

trazidas pelas expressões da chamada “questão social” (MONTAÑO, 2007, p. 30-31). 

A “questão social” possui ligação direta com o nascimento do Serviço Social, visto 

que a mesma é seu objeto, sustentando sua base de intervenção. Contudo, essa relação não se 

dá de forma evidente, já que a profissão lida com as suas expressões. Assim, sua origem está 

vinculada diretamente com um dado momento histórico, ou seja, é determinada social e 

historicamente.  

Conforme Iamamoto (2001, p. 27-28), a questão social possui ligação concreta com a 

sociedade capitalista, sendo inseparável de suas relações sociais, quando do seu 

enfrentamento pelo Estado, marcados pela expansão monopolista. Desta forma, é componente 

fundamental do exercício profissional, intervindo em suas variadas manifestações, 

objetivando a viabilização dos direitos sociais e do exercício da cidadania aos sujeitos sociais. 

O Serviço Social encontra-se inserido na divisão sócio-técnica do trabalho, contendo o caráter 

contraditório proveniente das relações das classes sociais capitalistas, uma vez que através da 

prestação de serviços sociais – compreendidos como salário indireto pago aos trabalhadores –, 

exerce o controle social e reproduz ideologia, integrante do processo de luta pela hegemonia, 

restabelecendo as contradições entre as classes, suas desigualdades e as disputas entre os 

mesmos nessa sociedade. 

Segundo as análises pontuadas por Netto (2006), a gênese da utilização do termo 

“questão social” data dos anos 30 do século XIX, na Europa, empregado por estudiosos da 

vida social e filantropos de diversos segmentos ideológicos, com a finalidade de explicar o 

novo fenômeno que surgira como consequência da primeira fase da Revolução Industrial: a 

pauperização. 

Apesar de sempre ter existido na história humana a desigualdade entre classes, 



 

 
 

 

dessemelhanças na forma de se apropriar e usufruir das riquezas socialmente produzidas, a 

dinâmica como a mesma se desenvolve a partir desta época é inédita. Se nas sociedades 

anteriores a capitalista a indigência estava intimamente vinculada à carência dos bens sociais, 

neste momento seria o inverso: “a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a 

capacidade social de produzir riquezas.” (NETTO, 2006, p. 153; grifos do autor). Visto isso, 

o que parecia ser a solução para reduzir ou até mesmo eliminar a miséria e as diferenças entre 

as camadas sociais era a causa do seu aumento demasiado. 

Entretanto, ainda segundo o autor, desde a década de 1850, o uso do vocábulo 

“questão social” é atribuído ao léxico conservador, adquirindo, nesse caso, caráter ídeo-

político. O evento que ocasionou determinada transformação foi a Revolução operária 

ocorrida em 1848, um marco na trajetória das reivindicações dos trabalhadores por melhores 

condições de trabalho mas, sobretudo, de vida, e sua revolta por vivenciar tal conjuntura. 

Como a manutenção da ordem burguesa estava sendo constantemente ameaçada pelos 

proletários, o entendimento da afinidade entre expansão capitalista e pauperismo, (por parte 

dos intelectuais ligados à burguesia) perde a sua propriedade histórica e passa a ser 

naturalizado (NETTO, 2006: p. 154-155). Logo, o surgimento da “questão social” não é mais 

problematizado, e suas expressões passam a ser combatidas sem que seja modificado o 

sistema que a criou. 

O movimento dos trabalhadores também modificou-se depois da Revolução de 1848. 

Sua consciência política sofreu uma metamorfose tamanha, a qual contribuiu para a 

compreensão do antagonismo existente entre os grupos sociais, abolindo de vez com o 

utopismo e resultando na noção de que somente seria exterminada a “questão social” se ao 

mesmo tempo o capitalismo fosse extinto. 

Porém, é somente em 1867, com a publicação do primeiro volume do livro O capital, 

de Karl Marx, que os instrumentos teóricos e metodológicos para a apreensão da origem e 

desenvolvimento desse fenômeno é apropriado pela classe operária. Com a tese marxiana 

defendida em O capital é que ocorre a compreensão de que “a ‘questão social’ está 

elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho – a 

exploração.” (NETTO, 2006, p. 157; grifos do autor). Assim,  

 
 

A “questão social”, nesta perspectiva teórico-analítica, não tem nada a ver com o 
desdobramento de problemas sociais que a ordem burguesa herdou ou com traços 
invariáveis da sociedade humana; tem a ver, exclusivamente, com a sociabilidade 
erguida sob o comando do capital. (NETTO, 2006, p. 158; grifos do autor) 

 



 

 
 

 

 
No Brasil, seu aparecimento diz respeito à generalização do trabalho livre em uma 

sociedade na qual a escravidão marca profundamente seu passado, ou seja, sua origem ocorre 

em longos processos de mudanças, gerando tensão social, novo governo, novas características 

do país: a imigração desenvolvida desde a abolição da escravatura e a não aceitação, por parte 

das indústrias, de mão de obra recém-libertada, a falta de compreensão da questão operária 

pelos órgãos públicos e a urbanização são alguns dos elementos dessa crise social. 

A baliza central desta época é a insurreição dos trabalhadores industriais, cujas greves 

e manifestações são ocasionadas devido à sobrevida imposta aos mesmos: os bairros onde se 

situam as moradias destes são totalmente insalubres, com privação ou, inclusive, ausência de 

água, luz e esgoto; a higiene e segurança no local de trabalho são ínfimas, sendo 

extremamente habituais os acidentes; os salários são tão baixos, os quais obrigam as mulheres 

e crianças a venderem sua força de trabalho, sujeitando-se à mesma jornada e ritmo de 

trabalho dos homens, a fim de complementar a renda familiar, contribuindo para o 

rebaixamento salarial; não existe direito a férias e folga semanal pagas, estabilidade 

empregatícia, licença para cuidado médico ou qualquer outro benefício assegurado em lei 

(IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 128-129). 

Por conseguinte, o nascimento do proletariado urbano e sua organização enquanto 

classe social, além de suas reivindicações por melhores condições de trabalho e, portanto, de 

vida inflige as classes dominantes a realizar o controle social sobre os operários. Inicialmente, 

o retorno dado pelo Estado às pressões dos subalternos era a repressão policial, devido a sua 

incompetência de introduzir políticas sociais eficazes, negando a existência da “questão 

social”. 

Em virtude desse processo histórico, a implantação da profissão se faz necessária, 

passando a existir pela atuação de grupos vinculados à Igreja Católica. Logo, 

 
 

o Serviço Social só pode afirmar-se como prática institucionalizada e legitimada na 
sociedade ao responder a necessidades sociais derivadas na prática histórica das 
classes sociais na produção e reprodução dos meios de vida e de trabalho de forma 
socialmente determinada. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006: p. 16; grifos dos 
autores) 

 
 

A obra social desenvolvida pela Igreja Católica, ainda nesse momento, restringia-se 

em obras de beneficência e nas instruções de educação mantidas por congregações religiosas. 

Todavia, é a partir do desenvolvimento do Movimento Laico, entre as décadas de 1920 e 



 

 
 

 

1930, que iniciativas embrionárias se multiplicariam compreendidas dentro da Ação Social 

Católica. 

A principal intenção era resgatar a hegemonia perdida desde a instauração da 

República, o qual exigira o rompimento entre Estado e Igreja, cuja consolidação fora 

conquistada com a promulgação da Constituição de 1891, sob influência do positivismo, 

decretando: a obrigatoriedade do casamento civil; a secularização dos cemitérios; e o veto da 

educação religiosa nas escolas públicas, visando a laicização do ensino (IAMAMOTO & 

CARVALHO, 2006, p. 143-142; nota 16). 

A etapa inicial do movimento católico, compreendida durante os anos 1920, se 

constitui pela publicação do pensamento social da Igreja e concepção dos alicerces 

institucionais e doutrinários do apostolado, objetivando a assistência preventiva. As 

instituições assistenciais que brotam neste momento, como a Associação das Senhoras 

Brasileiras, em 1920, na capital federal, e a Ligas das Senhoras Católicas, em 1923, em São 

Paulo, apresentam uma distinção das atividades clássicas de filantropia. 

No entanto, somente com o fim da República Velha a Igreja será convocada a cumprir 

o seu papel interventivo na sociedade brasileira, dispondo-se a colaborar com o Estado na 

concretização do novo regime, mas simultaneamente, irá disputar com este o predomínio no 

controle social e ideológico, sendo um tempo marcado por ambiguidades, já que possuíam um 

objetivo comum – o de assegurar a ordem social – porém com projetos diferentes. Deste 

modo, a Igreja 

 
 

deverá, portanto, abandonar sua passividade por uma atividade de cruzado para 
recuperar o proletariado, livrando-o das lideranças perturbadoras. Ordenar as 
relações de produção a partir da restauração dos costumes cristãos, ‘que comprimem 
o desejo excessivo de riqueza e a sede de prazeres, esses dois flagelos que muitas 
vezes lançam a anarquia e o desgosto no seio da opulência’. A questão não estará, 
pois, apenas na formulação de uma política compreensiva para as classes exploradas. 
Será necessário harmonizar as classes em conflito e estabelecer entre elas relações 
de verdadeira amizade. Acima da regulamentação jurídica do Estado laico deverá 
prevalecer o comunitarismo cristão. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 159) 

 
 
2.1.1.  – O processo de institucionalização 

 
 

Ainda conforme Iamamoto & Carvalho (2006), as primeiras instituições assistenciais 

foram criadas ainda no primeiro período do movimento de “reação católica.” Contudo, as que 

mais irão se destacar datam da segunda fase, as quais são encarregadas de reunir a juventude 

católica para a ação social junto à classe operária – Juventude Operária Católica (JOC) – e sua 



 

 
 

 

expansão a outros campos, por meio da Juventude Estudantil Católica, Juventude 

Independente Católica, Juventude Universitária Católica e Juventude Feminina Católica. 

Em 1932, devido à necessidade percebida por setores da Ação Social e Ação Católica 

em aprimorar a atuação filantrópica, foi fundado o Centro de Estudos e Ação Social de São 

Paulo (CEAS), a partir da subvenção da Igreja. As religiosas de Santo Agostinho convidaram 

Mlle. Adèle de Loneaux, da École Catholique de Service Social de Bruxelas, para formar um 

pequeno curso de formação social. O mesmo poderia ser considerado como precursor dos 

primeiros institutos de formação em Serviço Social que surgiriam alguns anos depois – a 

primeira fora fundada em 1936: a Escola de Serviço Social de São Paulo, como dito 

anteriormente (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 168). 

Com o empreendimento católico em compor técnicos especializados, o Estado começa 

a demandar serviços assistenciais. Isto é notado a partir de determinadas ações: em 1935, o 

governo de São Paulo criou o Departamento de Assistência Social do Estado, ancorado na Lei 

nº 2.497, de 24 de dezembro daquele ano; em 1938, foi fundada a Seção de Assistência 

Social, intencionada a contribuir, através de várias atividades, para reajustar o indivíduo ou os 

grupos às condições normais da vida e, alguns meses depois, sofreu alterações na sigla, 

passando a ser chamado de Departamento de Serviço Social. 

O Rio de Janeiro, capital federal do país, sendo o pólo industrial mais antigo da região 

sudeste, era um conglomerado de serviços, dispondo de grande quantidade de mão de obra 

proletária. Por ser o local onde se concentrava todo o cerne da política brasileira, o mesmo foi 

o estado onde mais se desenvolveu a infraestrutura de serviços básicos e assistenciais com 

forte participação estatal, e a formação técnica especializada para a prática da assistência foi 

realizada por formas mais variadas de iniciativa: 

 
 

surgem, cronologicamente, em 1937, o Instituto de Educação Familiar e Social – 
composto das Escolas de Serviço Social (Instituto Social) e Educação Familiar – por 
iniciativa do Grupo de Ação Social (GAS), em 1938 a Escola Técnica de Serviço 
Social, por iniciativa do Juízo de Menores e, em 1940, é introduzido o curso de 
Preparação em Trabalho Social na Escola de Enfermagem Ana Nery (escola 
federal). Em 1944, surge a Escola de Serviço Social, como desdobramento 
masculino do Instituto Social. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 181) 

 
 

Em 1936, a Primeira Semana de Ação Social do Rio de Janeiro foi realizada, sendo 

considerada o marco da introdução do Serviço Social na capital do Brasil, apresentando, pois, 

nesse momento uma atitude de semioficialidade e contando com a presença de ilustres figuras 

do cenário político brasileiro: representantes dos Três Poderes – executivo, legislativo e 



 

 
 

 

judiciário –, oficiais da alta patente do exército, além da Primeira Dama, a senhora Darcy 

Vargas (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 181-182). 

Segundo Iamamoto & Carvalho (2006, p. 286), durante todo o decênio de 1940, 

diversas escolas de Serviço Social passam a existir nas capitais dos Estados, sendo que a 

maior parte se constitui conforme os padrões das duas primeiras, ou seja, por intermédio da 

influência católica, fazendo parte do corpo docente ex-alunas das escolas do Rio de Janeiro e 

São Paulo cuja formação foi sob o regime de bolsas de estudo. Em 1947, ocorreu o Primeiro 

Congresso Brasileiro de Serviço Social, sendo que quatorze destas foram representadas no 

evento. 

Portanto, a tolerância com a intervenção da Igreja por parte do Estado abriu, assim, 

campo para a institucionalização do Serviço Social no Brasil nos anos 1930, influindo na 

fundação das primeiras escolas brasileiras, enquanto que uma década depois se deu a 

gradativa afirmação da profissão no país. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006) 

De acordo com Iamamoto (2004, p. 21), a literatura a propósito de explicitar as ideias 

do Serviço Social nesta ocasião é demasiadamente restrita. As pouquíssimas produções 

escritas aqui no Brasil possuíam, sobretudo, a função de propagar a doutrina social católica. 

Em tal caso, “(...) o Serviço social emerge como uma atividade com bases mais doutrinárias 

que científicas, no bojo de um movimento de cunho reformista-conservador”. 

Uma vez que ascendem os anos 1940, emergem as primeiras apropriações de técnicas 

e aproximações com as Ciências Sociais, devido à percepção por parte dos assistentes sociais 

da urgência de se compreender melhor os problemas sociais. Contudo, a ênfase na validação 

pragmática e no empiricismo são estimados sobremaneira, não obstante o desenvolvimento 

científico e os avanços das pesquisas sociológicas. 

Com a emergência de criar instituições socioassistenciais, sejam elas estatais, 

paraestatais ou autárquicas, com a finalidade de dominar e explorar a mão de obra industrial 

que estava expandindo, o Estado irá requisitar cada vez mais a participação do Serviço Social, 

contribuindo para a sua legitimação. É nesta circunstância que a profissão se transforma em 

aliada do aparelho estatal e empresarial, executando as políticas sociais, abandonando o 

caráter de mera ferramenta em distribuir a caridade privada das classes dominantes; isto é, o 

resultado de sua intervenção é basicamente político: 

 
 

Assim visto, o Serviço Social tem um papel a cumprir dentro da ordem social e 
econômica – como uma engrenagem da divisão sociotécnica do trabalho –, na 
prestação de serviços: o assistente social lhe é demandado (e para isso foi criada a 
profissão) participar na reprodução tanto da força de trabalho, das relações sociais, 



 

 
 

 

quanto da ideologia dominante. (MONTAÑO, 2007, p. 31) 
 
 

Paulatinamente, o preceito teórico norteador da ação profissional – cujo fundamento, 

em suas origens, era influenciado pelo conservadorismo franco-belga – passa a se basear na 

sociologia estadunidense, também de cunho conservador, incluindo o conceito de comunidade 

às reflexões sobre a sociedade capitalista. 

Segundo as considerações de Iamamoto (2004), o conservadorismo, a despeito de ser 

contrário ao racionalismo, anuncia o mesmo modo de pensar deste, o qual expressa um único 

estilo de vida: o capitalista. Aquele pensamento afirma que a vida social é como um 

organismo, cujas partes estão ligadas de forma funcional, e sua base é a família, lugar onde a 

sociabilidade e a moral são ensinadas, dando primazia aos valores da ordem, disciplina e 

hierarquia. Outrossim, o indivíduo é o foco central – os seres humanos, em sua essência, são 

desiguais – negando os aspectos universalizantes, o poder do povo, em detrimento aos 

princípios de igualdade.  

 
 
2.1.2. – Emergência de uma nova prática profissional: o Movimento de Reconceituação 

 
 

Em conformidade com os apontamentos de Ammann (2003), durante os decênios de 

1950 e 1960, o Serviço Social brasileiro sofreu influências do Desenvolvimento de 

Comunidade – atividades baseadas na associação de uma comunidade local com o governo, 

em busca da superação das suas condições de subdesenvolvimento –, implantando-o, 

primeiramente, nas áreas agrícolas e depois se expandindo nas cidades. Até então, os métodos 

de trabalho baseados nos modelos norte-americano (Serviço Social de Caso) e franco-belga 

(Serviço Social de Grupo) prevaleciam. 

A metodologia fora institucionalizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

depois da Segunda Guerra Mundial, numa época na qual o mundo estava dividido em dois 

pólos – capitalista e socialista, representados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, 

respectivamente –, e uma batalha ideológica, do mesmo modo que política e econômica, 

instaurou-se, apontada como “guerra fria” (AMMANN, 2003, p. 29). 

Conforme Wanderley (1998), o desenvolvimentismo e sua ideologia predominaram 

sobre o discurso político porque possuía como fundamento a superação do atraso por meio do 

crescimento econômico, com o propósito de modernizar-se, ao ponto de alcançar o nível dos 

países desenvolvidos. 



 

 
 

 

O Desenvolvimento de Comunidade proporcionou, a partir do contato direto com a 

população, a consciência sobre a situação de subdesenvolvimento, dependência, e exploração 

das minorias, além de um compromisso com os setores populares. Consequentemente, a 

emergência de um debate sobre suas limitações teórico-instrumentais e político-ideológicas 

foi reivindicada pela categoria profissional. 

Assim como Netto (2007) aponta, embora o método fosse acrítico, sem sugerir cisão 

com os fundamentos tradicionais da profissão, também tornando ilusórios os reais processos 

sociais, o mesmo contribuiu para que os assistentes sociais se preocupassem com problemas 

de nível macrossocial. Ademais, tal proposta de ação profissional correspondia com as 

particularidades e carências da sociedade brasileira, marcada fortemente com expressões da 

“questão social”. Logo, 

 
 

é apenas no final dos anos 50 e início da década seguinte que se fazem ouvir as 
primeiras manifestações, no meio profissional, de posições que questionam o status 
quo e contestam a prática institucional vigente. Esses questionamentos emergem 
numa conjuntura marcada por uma situação de crise e de intensa efervescência 
política no Continente, no quadro do colapso dos populismos e de uma reorientação 
tática do imperialismo em relação às sociedades dependentes. (IAMAMOTO, 2004, 
p. 35) 

 
 

Desse modo, os projetos profissionais passaram a entrar em confronto, ocorrendo, 

pois, um processo de renovação do Serviço Social, objetivando uma interlocução entre as 

ciências sociais para que houvesse uma validação teórica da profissão – reflexão incorporada 

de impostações investigativas para o questionamento do conjunto de supostos procedimentos 

profissionais –, não adotando mais uma posição de subalternidade, e sim uma postura crítica 

(NETTO, 2007, p. 132). 

Isso se produziu de forma complexa, pois implicava rompimentos, mas também 

continuidades, provocando tensões entre os vetores de transformação e os de permanência. 

Esse momento foi marcado pelo pluralismo, heterogeneidade e constituição de elementos de 

vanguarda, os quais antes não eram vistos no interior do Serviço Social, e somente aconteceu 

quando os assistentes sociais perceberam a necessidade de sintonia com a sociedade a qual 

também estava em mudança, de aperfeiçoamento do aparelhamento conceitual (elevar o 

padrão científico) e de planejamento de suas ações. 

Netto (2007), ao analisar o movimento de renovação, elenca essas três vertentes: 

Perspectiva Modernizadora, Reatualização do Conservadorismo e Intenção de Ruptura. 

A primeira vertente, cujo apogeu se deu em 1965, visava adequar os instrumentos e 



 

 
 

 

técnicas do Serviço Social às exigências que o próprio campo de trabalho profissional 

requisitava, possuindo como referencial teórico o estrutural-funcionalismo, procurando, deste 

modo, profissionais interventores, dinamizadores e integradores do decurso de 

desenvolvimento, com ênfase na tecnocracia e racionalidade burocrática, defendendo a 

ideologia autocrática burguesa, aceitando de forma inquestionável o sistema sócio-político. 

Todavia, não buscava o diálogo com tendências opositoras ou que visavam à modificação da 

ordem vigente, excluindo qualquer contestação. (NETTO, 2007, p. 154-156) 

A segunda vertente, que nos anos de 1971 e 1972 obteve seu ápice, vinculava-se à 

Igreja Católica e sua visão de mundo baseada na retórica da humanização, com desejo de 

resgatar a herança histórica do caráter conservador da profissão além de possuir conteúdo 

reformista para somente apresentar um verniz de modernidade e, por conseguinte, sendo 

resistente à laicização. Sua referência teórica era inspirada na fenomenologia, a qual 

valorizava as “realidades psíquicas” e as situações existenciais, ou seja, as dimensões 

subjetivas e as requisições psicologistas, e com compreensão dos problemas sem uma análise 

rigorosa e crítica das realidades macrossocietárias. Do mesmo modo, negava o Positivismo e 

as inovações introduzidas pela Perspectiva Modernizadora, e também o pensamento crítico 

dialético de raiz marxiana (NETTO, 2007, p. 157-158). 

A terceira vertente, com auge entre 1975 e 1980, propunha a ruptura com o Serviço 

Social tradicional e a herança conservadora da tradição positivista, assim como seus suportes 

teóricos, metodológicos e ideológicos, sendo uma expressão dos segmentos mais avançados 

da categoria profissional, e buscava trazer para si o aprofundamento teórico-reflexivo sobre 

concepções da sociedade e da profissão, fundamentado no marxismo, através do

método BH13

O processo de renovação continuou durante a década de 1980, com a disputa das três 

direções para alcançar a hegemonia. 

, de forma inicial, ao mesmo tempo em que procurava uma aproximação com as 

camadas trabalhadoras. Havia a polêmica profissional a respeito do discurso politizado com 

tendências à partidarização, isso devido às correntes progressivas e de esquerda inerentes a 

essa proposta, juntamente com o hiato entre a intenção de desfazer com os indicativos prático-

profissionais (NETTO, 2007, p. 159-161). 

                                                           
13 Segundo Netto (2007), o método Belo Horizonte (BH) foi elaborado por jovens profissionais da Escola de 
Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, com o objetivo de produzir uma crítica teórico-prática 
ao tradicionalismo profissional, propondo romper com o mesmo. Ganhou hegemonia no espaço acadêmico entre 
os anos de 1972 e 1975. 



 

 
 

2.1.3. – O Serviço Social após a renovação profissional 

 
 

Castro (2009, p. 93), ao utilizar as afirmações de Martinelli (2002), enuncia que os 

anos 1980 registraram uma fase de amadurecimento profissional por parte dos assistentes 

sociais, que se envolveram ativamente em defesa do conceito de seguridade social pública, 

democrática e universal. Isso se deve aos novos caminhos trilhados pelo Serviço Social, 

intimamente atrelado à concepção de Intenção de Ruptura, o qual propiciou uma consciência 

política na categoria quanto a sua função desempenhada nos processos sociais e um 

comprometimento com os interesses coletivos da população usuária. 

Ainda segundo a autora, Castro & Toledo (2004) acentuam que a elaboração da 

Reforma Curricular de 1982 – ocasião na qual professores e estudantes se reuniram para 

planejarem novo projeto profissional condizente com as mudanças produzidas na sociedade – 

contribuiu para que a análise sobre o fazer profissional fosse feita sob o olhar das relações 

sociais, políticas e econômicas do capitalismo. 

Alguns eventos que aconteceram nesta época foram fundamentais para o 

fortalecimento das entidades da categoria, como as convenções da Associação Brasileira de 

Ensino de Serviço Social (ABESS), ocorridas em 1981 e 1983, nas cidades de Vitória e João 

Pessoa, respectivamente; o IV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado no Rio 

de Janeiro em 1982, e dirigido pela Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de 

Assistentes Sociais (CENEAS); e eleição da nova diretoria do Conselho Federal de 

Assistentes Sociais em 1983 (BRAVO, 2007, p. 120).  

Matos 8

 

 (2003 apud CASTRO, 2009, p. 94) caracteriza o decênio de 1990 

 
como um período de avanços políticos, institucionais e acadêmicos construídos pelo 
conjunto de profissionais situados na tendência “intenção de ruptura”. No âmbito 
político ocorreu eleição das entidades profissionais de forma democrática e de 
chapas que defendiam projetos políticos progressistas. Academicamente emergem 
várias publicações e se consolidam a pesquisa e a pós-graduação em Serviço Social. 
No aspecto institucional ocorreu a promulgação do Novo Código de Ética 
Profissional de 1993 e da Nova Lei de Regulamentação da Profissão – Lei nº 
8.662/93 -, na defesa de valores como a liberdade, a democracia e a qualidade dos 
serviços prestados à população. Ocorreu também o protagonismo da categoria 
profissional no processo de luta na construção da política pública de assistência 
social. E em 1996 foram aprovadas as diretrizes curriculares para os cursos de 
graduação em Serviço Social. 

                                                           
8 MATOS, M. C. O debate do Serviço Social na saúde nos anos 90. Revista Serviço Social e Sociedade. São 
Paulo: Cortez, n. 74, p. 85-115, 2003. 



 

 
 

A citada Lei 8.662/93 trata o Serviço Social com profissão liberal, dispõe sobre o 
exercício profissional e as competências e atribuições privativas dos assistentes 
sociais e sobre as entidades de fiscalização da categoria - Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). 
A profissão possui também, como entidade de organização de ensino e pesquisa, a 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); e no 
âmbito do movimento estudantil, a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço 
Social (ENESSO). 

 
 

Portanto, o Serviço Social passou a ser compreendido como um produto histórico, bem 

como descreve Iamamoto (1998), como uma especialização do trabalho coletivo inscrito, na 

divisão sócio-técnica do trabalho, ao se constituir em expressão de necessidades históricas das 

classes sociais no ato de produção e reprodução da vida social; resultado tanto de 

circunstâncias sociais objetivas quanto da atividade dos sujeitos que a construíram 

coletivamente, em condições sociais dadas. 

 
 
2.2. O assistente social como profissional de saúde 

 
 

Historicamente, o âmbito da saúde concentrou o maior quantitativo de assistentes 

sociais, sendo um dos campos mais expressivos na atuação profissional. As mudanças 

ocorridas no Serviço Social também trouxeram rebatimentos para os que atuavam nessa 

esfera, expressando as contradições existentes nas relações sociais. Este contexto será 

explicitado nas páginas seguintes. 

 
 
2.2.1. – O Serviço Social e a prática na área da saúde anterior à ditadura militar 

 
 

A ampliação do Serviço Social na saúde ocorreu ao mesmo tempo em que a profissão 

se expandiu nacionalmente, durante meados da década de 1940, com o desenvolvimento da 

medicina previdenciária. A partir de então, tal setor passou a ser o que mais emprega 

assistentes sociais. 

De acordo com Bravo & Matos (2006, p. 2-3), alguns fatores foram determinantes 

para essa expansão. Certos órgãos internacionais estavam concebendo uma nova forma de se 

trabalhar em saúde, já que percebiam que a qualidade de vida da população, sobretudo a dos 

países periféricos, havia se agravado. Portanto, esse entendimento acarretou em 



 

 
 

desdobramentos diversos, como a valorização dos aspectos biopsicossociais e a necessidade 

em se trabalhar multidisciplinarmente. Por isso, era exigida a contratação de profissionais de 

outras categorias para integrar a equipe profissional, entre eles o assistente social, que 

utilizaria uma abordagem educativa no atendimento à “clientela”. 

Outro elemento que os autores acima citados ressaltam é o maior investimento com o 

cuidado médico, vinculado à previdência social, devido à concretização da Política Nacional 

de Saúde. Essa assistência possuía aspectos seletivos e excludentes, e cabia ao assistente 

social ser o mediador entre o instituto e os que demandavam os serviços previdenciais, 

tornando acessíveis os benefícios aos usuários, executando os seguintes procedimentos: 

plantão, triagem, encaminhamento, orientação previdenciária (BRAVO & MATOS, 2006, p. 

3). 

Algumas propostas surgidas durante os anos 1950 e 1960, advindas dos Estados 

Unidos, como a medicina comunitária, não exerceram influência significativa sobre a prática 

profissional do Serviço Social no campo da saúde no Brasil, cuja concentração estava nos 

hospitais e ambulatórios. A absorção de assistentes sociais em espaços da atenção básica, 

como os Centros de Saúde, só ocorreu em 1975. A prioridade em concentrar as ações no 

plano hospitalar e curativo se deu por essas causas: 

 
 

a exigência do momento concentrava-se na ampliação da assistência médica 
hospitalar e os profissionais eram importantes para lidar com a contradição entre a 
demanda e o seu caráter excludente e seletivo. Nos centros de saúde, os visitadores 
conseguiam desenvolver as atividades que poderiam ser absorvidas pelo assistente 
social. Outro componente relaciona-se à pouca penetração da ideologia 
desenvolvimentista no trabalho profissional na saúde. Uma ação que considera-se 
(sic) importante para os assistentes sociais é a viabilização da participação popular 
nas instituições e programas de saúde. Esta atividade entretanto, só teve maior 
repercussão na profissão nos trabalhos de Desenvolvimento de Comunidade (DC). O 
Serviço Social Médico, como era denominado, não atuava com procedimentos e 
técnicas do DC e sim, prioritariamente, com o Serviço Social de Casos, orientação 
inclusive da Associação Americana de Hospitais e da Associação Americana de 
Assistentes Médico-Sociais. A participação só era visualizada na dimensão 
individual, ou seja, o engajamento do “cliente no tratamento”. (BRAVO & MATOS, 
2006, p. 4) 

 
 
2.2.2. – O Serviço Social e a prática na área da saúde durante o regime autoritário 

 
 

Bravo (2007) esclarece que o processo de crítica no qual o Serviço Social atravessou 

no pós 1964 influenciou os assistentes sociais que atuavam na saúde, repercutindo mais a 



 

 
 

direção modernizadora. Por conseguinte, ao adotar as proposições contidas nesse discurso, os 

profissionais davam prioridade à sofisticação dos métodos de trabalho, em busca da eficiência 

e eficácia nos atendimentos aos usuários, até mesmo porque essas atitudes também eram 

requisitadas pelo modelo político e econômico vigente. 

Certos registros que tratavam sobre a temática Saúde nessa fase, como os divulgados 

pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS), detinham 

o foco no aprimoramento do instrumental operativo, e procuravam descrever quais seriam as 

atribuições do assistente social. No entanto, não conseguiam fazer uma análise teórica mais 

aprofundada sobre o exercício profissional (BRAVO, 2007, p. 104). 

 
 

O sentido da prática profissional foi apreendido mitificadamente, sendo enfatizadas 
as técnicas de intervenção, a burocratização das atividades, a psicologização das 
relações sociais, a concessão de benefícios concebidos como doação e não como 
direitos. Adotou-se uma terminologia mais sofisticada à estratégia de crescimento 
econômico própria do modelo autoritário-burocrático que servia para encobrir as 
reais implicações da prática. O aspecto educativo da profissão foi salientado através 
das funções terapêuticas, preventivas e promocionais que visavam ao controle do 
trabalhador, responsabilizando-o pela melhoria e restauração de sua saúde, 
reduzindo a ação a modelos e técnicas pedagógicas desarticuladas dos determinantes 
da questão social, resultante do conflito capital x trabalho. (BRAVO, 2007, p. 105) 

 
 

Ainda segundo a autora, entre 1974 e 1979, não obstante a conjuntura no qual a 

profissão passava, como sua reorganização e o surgimento de outras perspectivas teóricas para 

a fundamentação teórico-prática, além das transformações reivindicadas pela sociedade 

brasileira, o Serviço Social na saúde não passara por grandes alterações. A luta da categoria 

no setor se restringia em garantir o status profissional, não tirando proveito dessa 

circunstância para redefinir a ação profissional. 

Aconteceram, neste mesmo período, dois encontros que discutiram a atuação do 

assistente social na área: o I Congresso Brasileiro de Serviço Social de Saúde, ocorrido na 

cidade de Florianópolis em 1978, e o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 

realizado em São Paulo no ano de 1979. 

O I Congresso Brasileiro de Serviço Social de Saúde procurou fortalecer a vertente 

modernizadora e assegurar alguns espaços no cenário profissional. Uma das principais 

palestras foi ministrada por Ilda Lopes – adepta da corrente fenomenológica – a respeito das 

competências profissionais na saúde, cuja ênfase pautava-se no indivíduo e nos atributos 

psicossociais e subjetivos (BRAVO, 2007, p. 115-116). 



 

 
 

No III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, a questão saúde foi tratada em 

duas mesas. A primeira, com o título “A política governamental e saúde”, apresentou críticas 

– dicotomia entre saúde curativa e coletiva, privatização, burocratismo e centralismo – e 

propostas alternativas – importância da rede básica de serviços, ações interinstitucionais, 

municipalização e hierarquização – veiculadas pelos profissionais ligados ao movimento 

sanitário. A segunda, “Realidade e direitos sociais na saúde”, enfatizou como eixos centrais: a 

determinação social da doença, o paciente como objeto da ação profissional, a medicalização, 

o caráter da instituição saúde no sistema capitalista. Porém, ambos os debates foram 

insuficientes, pois demonstraram o desconhecimento e desinteresse dos assistentes sociais 

sobre o tema (BRAVO, 2007, p. 116). 

Bravo (2007) também fala que as poucas produções teóricas acerca do assunto não 

romperam com essa tendência, exceto o artigo de autoria de Nicoletti9

 

 (1979), publicado na 

Revista Serviço Social & Sociedade, o qual ressaltava a participação comunitária e a 

planificação em saúde, tópicos inerentes ao debate da Reforma Sanitária.  

 
2.2.3. – O Serviço Social e a prática na área da saúde a partir da redemocratização 

 
 

Bravo & Matos (2006, p. 8-9) afirmam que os anos 1980 evidenciaram uma 

modificação na postura dos profissionais vinculados ao Serviço Social na saúde, notando-se 

um posicionamento crítico, embora houvesse ainda algumas lacunas no exercício profissional. 

São exemplos os trabalhos em saúde exibidos nos Congressos Brasileiros de Assistentes 

Sociais de 1985 e 1989 e nos Congressos Brasileiros de Saúde Coletiva, o parecer sobre a 

intervenção para o Serviço Social do INAMPS recomendado pela Associação Brasileira de 

Ensino de Serviço Social (ABESS), Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS) e 

Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS), e a articulação do CFAS com os demais 

conselhos federais em saúde  

Os autores também expõem que mesmo assim, os assistentes sociais da área de saúde 

chegam à década de 1990 deslocados do movimento sanitarista, sem as alas progressistas da 

profissão ocuparem significativamente posições importantes na máquina estatal, além das 

escassas produções sobre “as demandas postas à prática em saúde”. Vale ressaltar que apesar 

                                                           
9 NICOLETTI, Lenita. Planificação em saúde e participação comunitária. Serviço Social & Sociedade. São 
Paulo: Cortez, ano I, n.º 1, set. 1979. 



 

 
 

desse período ser marcado pela hegemonia da perspectiva de Intenção de Ruptura, este é 

igualmente reconhecido pela investida conservadora, principalmente na saúde, onde ocorre: o 

retorno do discurso da dicotomia entre teoria e prática; a convicção de que a as políticas 

públicas são inexistentes; e a negação da formação generalista em Serviço Social. 

Em relação ao último aspecto citado, existe no cenário atual da profissão um debate 

polêmico a respeito do chamado Serviço Social Clínico – movimento formado por um 

conjunto de assistentes sociais com especialização nas diversas abordagens da clínica, 

reclamando para si o reconhecimento do caráter terapêutico do exercício profissional das 

entidades que representam a categoria, assim como suas unidades de ensino.10

Ao se constatar esta realidade que o profissional enfrenta até hoje, Bravo & Matos 

(2006, p. 19) relatam que 

 Contudo, há o 

risco deste profissional se desviar do objetivo da profissão, porquanto a intervenção do 

Serviço Social não se resume na assistência restrita das questões de subjetividade, embora o 

problema não resida na obtenção de conhecimento das teorias que tratam sobre o psiquê 

(BRAVO & MATOS, 2006). 

 
 

não se pode ficar acuado frente aos obstáculos que se apresentam na atualidade e 
nem desconsiderar que há um leque de pequenas, mas não menos importantes, 
atividades e alternativas a serem desenvolvidas pelos profissionais de Serviço 
Social. Mais do que nunca, os assistentes sociais estão desafiados a encarar a defesa 
da democracia, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho – no cotidiano e 
na articulação com outros sujeitos que partilhem destes princípios – que faça frente 
ao projeto neoliberal, já que este macula direitos e conquistas defendidos pelos seus 
fóruns e pelas legislações normativas da profissão. 

 
 

Conforme Castro (2009), o profissional de Serviço Social, por meio de seus 

conhecimentos sobre as legislações respectivas às políticas de saúde e ao SUS, é capaz de 

construir estratégias as quais favoreçam para a democratização e qualidade do sistema de 

saúde, consciente dos limites que envolvem o cumprimento dos direitos dos cidadãos. 

A autora comenta também que o assistente social inserido na área da saúde deve 

intervir, em seus atendimentos, nas demandas correspondentes aos determinantes sociais que 

interferem o processo saúde, ou seja, as condições sociais de vida e trabalho da população, 

tais como: o acesso à educação, saúde, trabalho e renda, habitação, saneamento básico e meio 

ambiente, transporte, alimentação e nutrição, cultura, esporte e lazer etc. Desta forma, coopera 

                                                           
10 EM FOCO. Rio de Janeiro: CRESS/RJ – 7ª Região, ano 6, n.º 6, p. 5-78, outubro de 2009. 



 

 
 

para que os usuários usufruam de seus direitos, através das orientações e informações 

transmitidas a estes. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – A inserção do Serviço Social no Programa Saúde da Família em 

Macaé 

 
 

Este capítulo visa explanar as informações colhidas durante a pesquisa de campo 

realizada com os assistentes sociais alocados no Programa Saúde da Família em Macaé, e 

realizar uma breve contextualização da cidade em que está alocado.  

Macaé, município de porte médio, situado na região norte do estado do Rio de Janeiro, 

com 206.748 habitantes (IBGE, 2010), possui importância econômica tanto em nível estadual 

quanto federal, devido à extração petrolífera na Bacia de Campos, o qual corresponde a 80% 

do petróleo extraído nacionalmente. Portanto, Macaé é considerada a “capital do petróleo”, já 

que os setores offshore11 e onshore12

Ainda segundo o autor, com o desenvolvimento econômico vivenciado a partir de 

meados da década de 1970, quando a Petrobrás se instalou em solo macaense, a população 

aumentou significativamente, devido à procura de empregos. Entretanto, na maioria dos 

casos, a mão de obra capaz de ocupar o mercado de trabalho formal não estava qualificada, 

favorecendo para a existência do quadro de desempregados, e intensificando a favelização, 

visto que não houve criação da infra-estrutura apta para comportar tamanho crescimento 

demográfico. Tal processo agravou-se com a quebra do monopólio do petróleo, em 1977, com 

a promulgação da lei 9478/97, atraindo ainda mais o investimento de capital financeiro na 

localidade. 

 movem grande parte da economia local, sendo 

considerado, conforme Costa (2007), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

em 2004, o sétimo município com maior crescimento do Produto Interno Bruto per capita no 

Brasil entre os anos de 1970 e 1996. 

                                                           
11 Referente à exploração de petróleo em alto mar. (ORTIZ NETO & COSTA, A.,2007, p. 95) 
12 Relativo à extração petrolífera em bacias territoriais. (ibid., p. 96) 



 

 
 

Consequentemente, esse fenômeno reforçou a marginalização e violência urbanas, 

sendo noticiadas com frequência nos jornais da cidade manchetes relacionadas ao tráfico e às 

mortes ocasionadas pelo mesmo. De acordo com Barros (2007), o município possui uma das 

maiores taxas de homicídio do país, estando em 10º lugar no ranking nacional e em 5º no 

estado. 

Destarte, apesar do avanço econômico que Macaé experimentou, percebe-se que não 

foram efetuadas políticas públicas suficientes para atender às demandas sociais advindas dos 

impactos da exploração do petróleo em Macaé. 

 
 
3.1. A construção da pesquisa de campo 

 
 

Conforme dito anteriormente na Introdução deste trabalho, decidiu-se realizar as 

entrevistas com os profissionais que estavam inseridos desde o início do programa, 

totalizando seis pessoas. Em função do tempo de permanência, foi definido não entrevistar o 

assistente social recém-chegado. Portanto, a amostragem contava com quase a totalidade da 

equipe; contudo, três não puderam ser entrevistados: um deles pediu demissão, uma vez que 

prestou concurso para trabalhar na Prefeitura de Rio das Ostras e foi convocado; e por razões 

diversas, não foi possível contatar os demais. 

Assim sendo, foram realizadas três entrevistas gravadas com o objetivo de conhecer a 

experiência do Serviço Social no Programa Saúde da Família em Macaé. Logo, o roteiro 

semi-estruturado privilegiou estas questões: como se deu o ingresso do profissional na Equipe 

Saúde da Família; qual foi a necessidade de integrar o Serviço Social ao programa; como se 

organizou o trabalho da equipe; quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelo 

Serviço Social e como foram superadas; quais foram as principais conquistas; e quais são os 

limites e as possibilidades para o Serviço Social no PSF atualmente. Posteriormente, foram 

transcritas e editadas, em eixos de análises que permitissem desvendar quando, o porquê e 

como o Serviço Social se constituiu em tal instituição. 

Entre 22 de setembro e 13 de outubro de 2010, aconteceram os encontros com os três 

assistentes sociais. O primeiro terminou a graduação na Universidade Gama Filho em 1995 e 

faz parte da Equipe Saúde da Família há sete anos. O segundo entrevistado formou-se em 

2001 pelo Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade 

Federal Fluminense, localizado na cidade de Campos dos Goytacazes, e atua no programa há 



 

 
 

dez anos. O terceiro e último profissional concluiu o curso em 1998 no mesmo 

estabelecimento de ensino do segundo assistente social, e há oito anos integrou-se ao PSF. A 

fim de resguardar as identidades destes, cada um será denominado, respectivamente: 

Assistente Social 1, Assistente Social 2 e Assistente Social 3, segundo a ordem da entrevista. 

 
 
3.2. A composição da equipe de Serviço Social do Programa Saúde da Família 

 
 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Macaé, o Programa Saúde da Família 

no município foi implantado em 1998, comportando vinte e nove unidades alocadas em 

diversos bairros, sendo que alguns, por possuírem uma extensão territorial e populacional 

maior, tiveram que ser subdivididos. São eles: Ajuda A, Ajuda B, Ajuda C, Areia Branca, 

Aroeira, Aterrado do Imburo, Barra/Brasília A, Barra/Brasília B, Bicuda, Botafogo, 

Cajueiros, Córrego d’Ouro, Engenho da Praia, Frade, Fronteira A, Fronteira B, Glicério, 

Lagomar, Malvinas A, Malvinas B, Malvinas C, Morro de São Jorge, Nova Esperança, Nova 

Holanda A, Nova Holanda B, Praia Campista, Sana, Trapiche e Virgem Santa. Atualmente, 

sua cobertura atinge 52% da população macaense 

(www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo.php?idCategoria=292&idSub=292&idConteudo=293). 

Em conformidade com o Plano de Ação da Equipe de Serviço Social do PSF, a 

categoria foi inserida a partir de 2001 no programa. É constituída por seis profissionais, entre 

os quais cinco prestam atendimento em todas as Unidades de Saúde pelo menos uma vez por 

semana, ficando cada um responsável por cerca de cinco estabelecimentos, e um exerce a 

função de Coordenador, realizando a supervisão e dando o suporte técnico na coordenação do 

programa, segundo as afirmações abaixo: 

 
 

Atualmente são cinco assistentes sociais trabalhando na ponta e um supervisor de 
Serviço Social, onde um atende à região serrana, e os outros quatro atendem a região 
urbana. (Assistente Social 1) 

 
 

A gente tem, cada um de nós assistentes sociais temos unidades diferentes pra 
trabalhar. Então, a gente tem em cada período, né, do nosso dia, a gente atende a 
uma unidade. [...] A gente vai uma vez por semana nessas unidades. [...] 
E, como eu falei, somos cinco profissionais atuando na ponta, e aí e a gente fez uma 
divisão mais ou menos do número de famílias cadastradas em cada unidade de 
saúde. Então, assim, alguns colegas ficam com cinco unidades, outros com pouco 
menos, por conta do número de famílias que são cadastradas nessas equipes. 
(Assistente Social 2) 

http://www.macae.rj.gov.br/saude/conteudo.php?idCategoria=292&idSub=292&idConteudo=293�


 

 
 

 
 

Buscando compreender a forma de inserção de cada assistente social à Equipe Saúde 

da Família, foi solicitado aos entrevistados que narrassem como isto ocorrera:  

 
 

Fui inserido na equipe do Programa Saúde da Família em maio de 2004, porque a 
equipe de Serviço Social estava defasada, e aí me contrataram. E avaliaram sobre o 
perfil do programa... Tive a entrevista com o Coordenador do programa e com o 
Chefe de Serviço Social, que avaliaram o perfil e me ingressaram junto à equipe do 
programa. (Assistente Social 1) 

 
 

Eu entrei no Programa Saúde da Família, hoje denominado como Estratégia Saúde 
da Família, em dezembro de 2001, porque havia uma necessidade de mais um 
profissional, e eu fui indicado por um colega nutricionista, que já trabalhava no 
programa na época, e se lembrou de mim quando foi comentada essa necessidade. 
Então... Entraram em contato comigo, e aí desde então eu fiz a entrevista e já fiquei 
trabalhando no programa. (Assistente Social 2) 

 
 

Bom, foi em 2003, e... Não foi através nem de concurso, eu fui só chamado, 
convidado pelo assistente social que trabalhava aqui, que era o Coordenador do 
Serviço Social. E... Ele me convidou para trabalhar, e aí ingressei na Saúde da 
Família, né, e através de um contrato celetista. Mas foi indicação. (Assistente Social 
3) 

 
 

Percebe-se, pois, que nenhum deles foi selecionado para integrar o quadro 

multidisciplinar mediante concurso, mas sim por contratação baseada em indicação. Há um 

debate a respeito disso, cujo questionamento sobre os meios utilizados para alocar 

profissionais ao Programa Saúde da Família é levantado, visto que de acordo com a 

intencionalidade de determinadas ações, poderia contribuir para apadrinhamento político e 

troca de favores. 

Para conhecer quais as unidades nos quais cada assistente social realiza suas 

intervenções, além do ano de ingresso no PSF dos demais profissionais que não puderam 

participar das entrevistas, pesquisou-se as escalas semanais da equipe e também as fichas 

funcionais. Logo, percebeu-se que o Coordenador é o profissional inserido há mais tempo, 

desde o início de 2001, e sempre desempenhou as funções de supervisão dos profissionais. 

Em seguida, contratou-se o Assistente Social 2, no final do mesmo ano, atuando em Lagomar, 

Ajuda B, Ajuda C, Cajueiros e Engenho da Praia. Em 2003, o Assistente Social 3 foi inserido 

ao programa, ficando incumbido por cobrir as áreas de Fronteira A, Fronteira B, Malvinas B, 

Morro de São Jorge, Nova Holanda A e Nova Holanda B. O Assistente Social 4 faz parte da 



 

 
 

equipe desde 2004, exercendo suas atividades nas unidades Aroeira, Barra/Brasília A, 

Barra/Brasília B, Malvinas A, Malvinas C e Nova Esperança. O profissional que não pôde ser 

entrevistado entrou em 2005, e trabalha em Ajuda A, Aterrado do Imburo, Botafogo, Praia 

Campista e Virgem Santa. Já o assistente social recém-chegado ingressou em 2010 para 

substituir o que pediu demissão por ter sido aprovado no concurso da Prefeitura de Rio das 

Ostras – o qual estava presente desde 2006 – prestando atendimentos em Areia Branca, 

Bicuda, Córrego d’Ouro, Frade, Glicério, Lagomar e Trapiche. 

É importante ressaltar que o modelo federal dá como referência básica uma equipe de 

trabalho composta por, no mínimo, um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e seis agentes comunitários e, quando a ampliação se faz necessária, um dentista, 

um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene bucal. Em Macaé, houve a 

necessidade de se acrescentar à equipe fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. Os 

profissionais atuam no núcleo sede – as unidades de saúde coletiva. 

Nota-se então que o profissional de Serviço Social fica na posição de equipe de apoio: 

“outros profissionais podem ser incorporados às unidades básicas, de acordo com as 

demandas e características da organização dos serviços de saúde locais” (BRASIL13

Desta forma, procurou-se saber o porquê desse interesse político, vindo por parte da 

gestão do programa, em inserir a categoria profissional. Quanto a esta questão, o Assistente 

Social 2 relata que: 

, 1997, p. 

13 apud BERNADINO et al, 2006, p. 7). Dessa forma, pode ou não fazer parte da equipe, 

dependendo na maioria das vezes de decisão e vontade política municipal. 

 
 

Na verdade, a necessidade não foi como a gente gostaria, assim, um trabalho das 
questões mesmo sociais, da real necessidade de um assistente social pra desenvolver 
o trabalho nessas questões sociais. Foi porque... Havia uma demanda muito grande 
de exames para serem viabilizados e... A inserção do profissional no programa, 
infelizmente, foi nessa condição: de evitar que os usuários ficassem, eh, dentro do 
município de Macaé... Com... Exames pra serem marcados, consultas a serem 
marcadas, e... Então o Secretário de Saúde entendeu da necessidade de ter um 
profissional dentro do programa pra evitar que esses usuários ficassem então dentro 
do município sem nenhuma direção. E havia um assistente social na época; então me 
chamaram pra trabalhar pra esse foco, pra diminuir essa demanda de marcação de 
exame e de consultas. (Assistente Social 2) 

 
 

Observa-se, portanto, que os gestores solicitaram a presença do Serviço Social para 
                                                           
13 BRASIL. Programa Nacional de Educação e Qualificação Profissional na Saúde. Brasília, Ministério da 
Saúde, fev. 1997. 



 

 
 

agilizar os agendamentos de exames e consultas, o que demonstra uma interpretação 

equivocada da parte destes sobre as incumbências do assistente social no Programa Saúde da 

Família em Macaé.  

Assim como declara Iamamoto (1998), apesar de o assistente social ser considerado 

um profissional liberal, o mesmo só realiza sua atividade enquanto trabalhador assalariado, 

requisitado pelo Estado, empresas privadas ou organizações filantrópicas – as quais fornecem 

os meios ou recursos materiais, financeiros e organizacionais necessários ao exercício de seu 

trabalho, e interferem nas deliberações dos papéis relacionados ao cotidiano institucional, – 

sendo submetido às imposições de quem comprou o direito de utilizar a sua força de trabalho. 

Indagando sobre qual seria o real propósito da atuação do Serviço Social dentro do 

programa, duas linhas de pensamento foram explicitadas, divergindo entre si. Para alguns 

profissionais, as demandas requisitadas ao Serviço Social seriam particularizadas, focalizadas: 

 
 

Apesar de o Serviço Social não tá inserido na equipe, junto ao Ministério da Saúde, 
se faz necessário... Nas equipes devido às demandas apresentadas que chegam até o 
posto e que têm haver mesmo com o social, porque... Quando se fala em Programa 
Saúde da Família... Né, Estratégia Saúde da Família, se fala em comunidade, se 
fala... Modelo não pode ser biomédico. Então tem que tá inserido outras categorias... 
Tipo, o Serviço Social é tá ali junto às gestantes pra atender aquelas... De gravidezes 
indesejadas, né, aquelas gestantes que correm risco social, que sofrem algum tipo de 
violência... A criança, por exemplo, é atendida no posto para uma consulta de pele, 
mas muitas vezes o problema de pele está ligado... A uma negligência. Aí é que 
entra o Serviço Social. A questão do idoso... Também... A inserção do idoso nos 
programas sociais, orientação a indivíduo e comunidade, encaminhamentos a 
recursos necessários. No caso a intervenção do Serviço Social é muito importante 
perante a equipe porque dá esse suporte no que tange essa questão social... Questão 
de documentação em geral... Questão de portadores de deficiência, né, vale ali o 
Serviço Social tá intervindo pra ver se é necessário uma internação, ou convívio 
familiar. Tem a questão de acionar a rede. Então são várias questões que nós 
podemos tá auxiliando a Equipe Saúde da Família, pra poder garantir o direito do 
usuário. (Assistente Social 1) 

 
 

Já para outros assistentes sociais, a perspectiva sobre o que é solicitado à profissão 

possui caráter totalizante: 

 
 

E não dá pra pensar a saúde sem atrelar ao contexto social. Não se dá pra se tratar 
apenas pelo modelo curativo: atender e curar. Sendo que onde tem a Estratégia 
Saúde da Família são regiões muito empobrecidas; muito desvalorizadas, né? Eh... E 
a questão social aí brota, emerge. Eh, ultrapassa todos os limites da saúde. Então se 
faz necessário o profissional de Serviço Social nessas áreas pra auxiliar, nesse 
contexto da saúde. (Assistente Social 3) 

 



 

 
 

 
Entretanto, há um ponto em comum entre os dois discursos: todos possuíam a noção 

de que a finalidade da profissão é intervir junto às expressões da questão social, sua matéria-

prima. Corroborando com a análise, Bravo (2006, p. 17) afirma que o objetivo do trabalho de 

Serviço Social na área da saúde é a “compreensão dos aspectos sociais, econômicos, culturais 

que interferem no processo saúde-doença e a busca de estratégias para o enfrentamento destas 

questões.” 

Numa das falas, um dos assistentes sociais relata a forma como a equipe procedeu 

perante os gestores do programa, ao explicitar e fazer valer a verdadeira função da categoria 

no Programa Saúde da Família. 

 
 

Aí a gente foi pensando na possibilidade então de organizar melhor o Serviço Social 
dentro do programa, e colocando pros gestores de que... Na verdade, assim, a nossa 
função não seria tá preso à marcação de exames e consultas, né, e sim de tá levando 
informações a esses usuários, às equipes do programa, pra que informasse melhor a 
esses usuários na ponta, eh... Atendendo a essas famílias, fazendo as visitas 
domiciliares [...]. 
E que eles percebessem que essa mudança, não estaríamos deixando de fazer algo 
que foi solicitado por eles, mas que nós estaríamos, então... Fazendo com que o 
Serviço Social funcionasse de maneira adequada, de uma maneira correta buscando, 
né, intervir nessas questões sociais da comunidade porque, e que com certeza os 
gestores teriam um ganho muito maior. Saúde no município teria um ganho muito 
maior do que simplesmente ficar sentado, atrás de uma mesa e marcando exame e 
consulta. (Assistente Social 2) 

 
 

Diante dessas circunstâncias, a relativa autonomia da qual o assistente social detém é 

manifestada através de determinadas atitudes que o fazem capaz de estabelecer aquilo que é 

prioritário e escolher como suas ações serão executadas, definindo a forma como conduzirá o 

seu atendimento junto aos usuários. Logo, o controle cuja entidade empregadora possui sobre 

as atividades do profissional de Serviço Social difere-se de um operário na linha de produção 

(IAMAMOTO, 1998, p. 95; 97). 

 
 
3.2.1. – Organização do trabalho do Serviço Social no Programa Saúde da Família 

 
 

Dando prosseguimento às questões, perguntou-se como o trabalho do Serviço Social 

no Programa Saúde da Família foi organizado. O Assistente Social 2 expôs: 

 



 

 
 

 
Mas a gente começou a se organizar melhor eh... Colocando a necessidade de mais 
profissionais, uma vez que havia muitas unidades, e... Um único profissional pra 
atender toda essa demanda era muito pouco. Então a gente trouxe a necessidade de 
mais profissionais, e a gente começou a conseguir isso, né, outros profissionais 
foram entrando no programa pra gente tá atuando melhor e desenvolvendo melhor a 
profissão de Serviço Social. 

 
 

Conforme sua fala, a partir da organização do trabalho do Serviço Social, houve a 

urgência em se contratar mais profissionais devido à pequena quantidade de assistentes 

sociais. Isso é reforçado através do depoimento do Assistente Social 3: 

 
 

Bom, nessa época, em 2003, só tinham dois assistentes sociais no programa, né. 
Então, sentia a necessidade de se ter mais assistentes sociais na época. [...] 
Bom, então, com a minha entrada, ficamos três assistentes sociais, e aí foi possível a 
gente delimitar algumas unidades. A gente tinha o nosso supervisor, que ele ficava 
na Coordenação, dando esse apoio pra gente, e eu e o Assistente Social 2, a gente ia 
pras unidades. Então, a gente ainda nem, a gente tentou um pouco que dividir as 
unidades, quais as unidades a gente iria atender, né? Mesmo assim, a gente não dava 
conta de tudo pela semana. Então, a gente ficou atrelado aos casos mais emergentes, 
era o que poderíamos fazer, dar conta. Aí... A gente combinou assim, o trabalho de 
ser feito dessa forma. De que a gente taria sendo acionado pelos enfermeiros, que 
são os gerentes das unidades, pra tá avaliando os casos. Os casos mais emergentes, 
né. Que... Necessitava realmente das nossas visitas, das nossas avaliações junto com 
a equipe. [...] 
Aí ficamos com dois trabalhando na ponta, e aí a demanda claro que aumentou. E aí 
a gente conseguiu identificar mais demanda além do que tinha sido proposto pra 
gente. Do que os enfermeiros estavam avaliando pra demanda, a gente começou a 
identificar muito mais do que isso, a gente começou a avaliar isso junto com os 
agentes comunitários. Mas aí eles começaram a apurar esses casos, começaram a 
emergir muito mais coisas, muito mais demanda. Nesse momento, eh... Há o 
contrato de um novo assistente social, que é claro que, começa a emergir tanta 
demanda, que a gente vê a necessidade, realmente tinha mais necessidade de um 
assistente social. Foi contratado. E aí a gente conseguiu mapear mesmo e dividir as 
unidades. Pronto: agora a gente divide as unidades. Cada assistente social vai pra tal 
unidade. E vai trabalhar com essas equipes, só com essas equipes. Depois vieram 
mais dois assistentes sociais... E aí sim... A gente conseguiu mais assistentes sociais, 
e conseguimos mais delimitar as unidades. E hoje somos cinco assistentes sociais na 
ponta e um supervisor. 

 
 

De acordo com esta declaração, a divisão das tarefas entre os mesmos só foi possível 

mediante a chegada de mais profissionais à equipe, cujo atendimento adequado às demandas 

estava impossibilitado até então. 

Posteriormente, foi realizada uma pergunta alusiva ao preparo da rotina de trabalho e à 

escolha dos instrumentos e técnicas a serem utilizados pela equipe. O Assistente Social 1 

relata desta maneira: 



 

 
 

 
 

A rotina de trabalho é realizada através das visitas domiciliares, do atendimento na 
unidade, das visitas institucionais também e do atendimento em grupo nas próprias 
comunidades, né, seja no posto de saúde ou em alguma instituição ali relacionada à 
comunidade, uma associação de moradores, uma igreja. [...] 
Usamos como instrumentos de trabalho as fichas sociais, relatórios de visitas 
domiciliares, fichas de acompanhamento, de encaminhamento a outros setores... Eh, 
usamos também formulários para benefício assistencial, quando se relaciona a 
portadores de deficiência ou ao idoso. 

 
 

Já o Assistente Social 2 narra assim: 

 
 

A nossa rotina se dá da seguinte forma: como somos poucos profissionais, eh... A 
gente tem, cada um de nós assistentes sociais temos unidades diferentes pra 
trabalhar. Então, a gente tem, eh, cada período do nosso dia, a gente atende a uma 
unidade... E aí a partir do momento em que a gente chega nessa unidade, a gente 
procura tá conversando com a equipe pra saber da demanda que tem pra gente 
naquele momento, né, porque a gente vai uma vez por semana nessas unidades. 
Então... Os casos acabam se acumulando um pouco até que a gente retorna. E aí a 
gente procura... Então, saber dessa demanda que tem pro Serviço Social, e a partir 
daí a gente começa a desenvolver um trabalho, sendo ou visita domiciliar, que são os 
nossos instrumentos de trabalho. Então a gente, alguns casos são pra visitas 
domiciliares, outros casos já são atendimentos individuais, que a gente procura tá 
marcando esse atendimento, né, agendando esse atendimento e fazendo esse 
atendimento na própria unidade de saúde. Eh... O trabalho com grupos, a gente 
também monta esses trabalhos mediante aquela demanda que chega pra gente, a 
gente entende que a gente pode formar um grupo e trabalhar essas questões com um 
número maior de pessoas... Nesses atendimentos, tanto os individuais quanto nas 
visitas domiciliares, a gente tem uma ficha social, onde a gente ali coloca todas as 
informações desse usuário, todas nossas... Nossas condutas, né, à medida que a 
gente vai fazendo esse atendimento. 

 
 

E o Assistente Social 3 aponta tal aspecto: 

 
 

Eh, um dos instrumentais também utilizados era a capacitação dos agentes 
comunitários, pra que eles identificassem os casos sociais. [...] 
Claro que cada profissional trabalha diferente, tem condutas diferentes, estratégias 
diferentes, mas a gente procurava nortear isso da melhor maneira possível, a gente 
tentava homogeneizar isso daí, né. Por exemplo, a gente, se... A gente fazia um 
grupo de idosos em tal unidade, a gente procurava que todos fizessem em todas as 
outras unidades; se fazia capacitação do agente comunitário na unidade tal, que se 
fizesse em todas. Então a gente tentava, de alguma forma, manter isso uniforme. 
Não deixar que um tivesse menos que o outro, não. E a gente tentou com isso 
também, eh... Dar cobertura total pra todas as unidades, não faltar o profissional de 
Serviço Social nessas unidades. 

 
 

Observa-se, então, que sobressaíram as atividades e os instrumentais (interações 



 

 
 

comunicativas orais ou escritas) tradicionais: plantão, atendimento, entrevista, 

acompanhamento de casos, visitas domiciliares, grupos, treinamento, palestras, relatórios, 

laudos etc.  

Sobre a finalidade do instrumental técnico-operativo, é importante ressaltar que a 

decisão de servir-se de procedimentos já habituais para a profissão não significa dar 

continuidade a um padrão o qual poderia ser considerado intrínseco à prática do Serviço 

Social, visto que o mesmo também é produto histórico e, consequentemente, sofre mudanças. 

Aliás, ao optar por um ou outro recurso, o assistente social deve estar consciente de qual 

objetivo deseja alcançar, compreendendo que há uma intencionalidade ao eleger certo 

componente técnico-operativo. Logo, são os princípios defendidos e os alvos a serem 

atingidos que irão determinar se as condutas são conservadoras – que contribuem para a 

manutenção do status quo – ou visam à efetivação dos direitos e emancipação do usuário. 

 
 
3.2.2. – Aspectos referentes às demandas dos usuários 

 
 

No que se refere às demandas dos usuários que sobrevinham à equipe, têm-se o 

seguinte: 

 
 

A vinda da Petrobrás pra Macaé. Com isso, aquela expectativa de emprego. Né, as 
pessoas foram... Migrando pra Macaé, e com isso aumentando as desigualdades 
sociais, que as pessoas chegam despreparadas para trabalhar, as pessoas chegam 
desprovidas de tudo, até de um documento. As pessoas chegam, encontram. Assim, 
eles invadem os locais, aí causando problemas na habitação. Com isso eles também 
passam, alguns passam a pagar aluguel. (Assistente Social 1) 

 
 

Famílias desestruturadas, vivendo risco social muito grande, crianças... Em risco 
social, questão de violência, maus tratos, o idoso, né, também essa questão do 
abandono do idoso, da negligência em relação ao idoso, aos benefícios do INSS, a 
gente precisa tá orientando. [...] Então, eh, casos psiquiátricos, onde a gente não via 
um envolvimento da família, então nos era chamado pra tá fazendo essa intervenção, 
e... Tantos outros casos referentes a essas questões sociais mesmo que emergem 
dentro dessas comunidades carentes. (Assistente Social 2) 

 
 

Principalmente seriam os casos de violência. Seriam os casos, eh... Relacionados a 
cirurgias, cirurgias que não aconteciam, pacientes que não conseguiam acesso à 
rede, principalmente... Em... Procedimentos até de exames, cirurgias, atendimentos 
médicos, em especialidades onde o paciente, ele não conseguia acessar na rede, ele 
não conseguia em ter acesso a esses atendimentos, a esses serviços. [...] 
É uma demanda exaustiva porque é uma demanda espontânea. O que seria uma 



 

 
 

demanda espontânea? Nós atendemos tudo. Tudo o que chega até nós. [...] Então a 
gente tem essa demanda, né. Grandiosa, onde a gente atende o que já é requisitado 
pelo Ministério da Saúde, que é atender os diabéticos, os hipertensos, criança, 
adolescentes, gestante. Hoje a gente extrapola, hoje a gente atende paciente 
psiquiátrico, hoje a gente atende à família do paciente psiquiátrico que não chega na 
unidade... Mas a gente atende. A gente atende dependentes químicos. Nós 
atendemos idosos, criança e adolescente em casos de violência. Eh... Nós atendemos 
também às famílias que são itinerantes. Essas famílias que vêm de outros locais. 
Macaé tem muito isso. De ser bem rotativa essa demanda, o bairro é de moradores 
rotativos. Eles estão em um mês numa rua, em outro, eles estão em outro bairro. E 
assim vão. E eles trazem consigo outros familiares, à procura de emprego. E vem 
uma demanda grande, porque logo em seguida eles estão desempregados. Eles não 
se mantêm num emprego devido à falta de mão de obra que é exigido dos empregos 
em Macaé, do trabalho ligado à questão do offshore, né… […] Eles nos procuram 
depois que eles conseguem emprego ou que... Enfim, que eles já perdem esse 
emprego e não conseguem por falta de mão de obra. (Assistente Social 3) 

 
 

Segundo o que fora relatado, foi constatado que as questões levantadas vêm de 

usuários em situação de extrema pobreza, muitas vezes excluídos do acesso aos bens e 

serviços públicos, com situações frequentes de desemprego, ou subemprego, trabalho sem 

vínculos empregatícios, e permeiam também por outras situações como doenças, drogadição, 

sofrimento psicológico etc. Além disso, elas se manifestam espontaneamente. 

Conforme salienta Iamamoto (1998, p. 111), a partir das atividades exercidas pelo 

assistente social, através do acesso da população às políticas sociais, 

 
 

o profissional pode estar atendendo a necessidades de sobrevivência do trabalhador, 
contribuindo para introduzir melhorias em seu ambiente de trabalho, viabilizando 
treinamento e re-qualificação da força de trabalho para ocupar postos melhor 
remunerados, alternado condições inseguras de trabalho etc. O profissional pode 
também, pelo seu trabalho, produzir subordinação, tutela, submissão, dependência, 
autoritarismos. Pode, ainda, viabilizar o acesso e defesa de direitos civis, sociais e 
políticos; favorecer a participação de cidadãos e cidadãs em processos decisórios 
que lhes dizem respeito, ampliar o acervo de informações necessárias à obtenção de 
serviços e direitos sociais, estimular a vivência e a aprendizagem de processos 
democráticos nas situações e relações quotidianas. 

 
 

Assim sendo, o profissional de Serviço Social lida diretamente, em seu processo de 

trabalho, com interesses divergentes e antagônicos das duas classes fundamentais da 

sociedade capitalista – trabalhadores e burguesia –, expresso no conflito entre capital e 

trabalho. 

Em relação ao perfil da população atendida pelo Serviço Social, foi levantado tal 

ponto: 

 



 

 
 

 
Bom, as unidades, elas estão inseridas, e eram também nessa época e são as mesmas 
das hoje, né. Na região... Eh... Serrana de Macaé, que a gente chama de rural. Então, 
a zona rural, lá tem a cobertura completa do PSF. Há necessidade pra isso, sim. E... 
Tem a região urbana, a área urbana. A única que ainda tem... Um enfoque 
diferenciado, é o único que ainda tem, que é um pouco diferenciada a categoria dos 
moradores é na Praia Campista, que hoje é um PACS, que é o programa de agente 
comunitário. Lá tem, a demanda lá, a comunidade é formada por uma comunidade 
que tem a classe média alta e média e também tem uma estrutura lá de favela. Essa 
seria a única. As demais são regiões muito empobrecidas. São favelizadas, sim, né? 
Com estrutura de moradias de ocupação, de invasão, então essa, na maioria da 
região urbana é assim. São locais favelizados mesmo. (Assistente Social 3) 

 
 

Assim como o Ministério da Saúde orienta que as áreas de risco sejam as de maior 

prioridade quanto à cobertura do PSF nos municípios (BRASIL/MS14

 

, 1994 apud GISELLE 

et al, 2000, p. 105), isso é visto na realidade local. Em concordância com Yazbek (2001), a 

pobreza é uma das formas em que a questão social se manifesta, fruto da expansão do capital 

o qual exclui uma parcela significativa dos trabalhadores, considerando-os não empregáveis e 

deixando-os à margem do mundo do trabalho. Uma vez que a exclusão social encontra-se 

presente no cotidiano do Serviço Social, torna-se relevante a sua inserção na Equipe Saúde da 

Família, propondo-se construir respostas a fim de reverter esse quadro. 

 
3.2.3. – Dificuldades enfrentadas pela equipe profissional e sua superação 

Quando se interrogou sobre as dificuldades que a equipe pôde encontrar ao longo dos 

seus dez anos de existência, verificou-se que as respostas foram variadas: 

 
 

Bem, as principais dificuldades encontradas no início era pouco profissional pra dar 
suporte a várias equipes e... A questão mesmo de tá mostrando o nosso trabalho, a 
importância do nosso trabalho, né, aos poucos, quer dizer, foi um desafio pra gente 
tá inserindo a categoria nas equipes... E... Provocar o nosso enquadramento ali na 
rotina deles... Junto às unidades, entende? (Assistente Social 1) 

 
 

Bom, as dificuldades iniciais, eh... Seria, foi levar aos nossos gestores a entender 
qual é o papel do Serviço Social dentro do Programa Saúde da Família, na verdade, 
assim, dentro de uma instituição de trabalho. Porque, como já foi citado 
anteriormente, a visão, a solicitação de um profissional foi para a marcação de 
consulta e de exames, né. Então, a gente... Teve um pouco de dificuldade porque a 
gente precisou levar isso pra Coordenação do programa na época, chegamos a levar 
isso ao Secretário de Saúde na época pra que a gente pudesse estar mudando a nossa 
rotina de trabalho. (Assistente Social 2) 

                                                           
14 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde da família: saúde dentro de casa. Brasília: Ministério 
da Saúde, 1994 



 

 
 

 
 

Porque as dificuldades na saúde pública são várias... Eh... Estrutura da unidade, que 
era uma dificuldade que a gente tinha anos atrás. Por exemplo, eu tô no Programa 
Saúde da Família há sete anos; então, é a mesma dificuldade que eu tenho. Hoje, é a 
mesma do passado. Há sete anos. A estrutura da unidade. As unidades, elas são 
compostas, são feitas em casas alugadas nesses bairros. Então, as casas são 
limitadas, as salas são limitadas. E não é uma estrutura ideal pra saúde está alocada, 
né, uma equipe de saúde está alocada. Então, são casas com muita umidade, são 
casas que têm poucas janelas. Então, é uma estrutura física que nos provoca 
dificuldade, sim. E muita das vezes são poucas salas. Essas salas são designadas 
mais pra equipe básica. E ficam os outros profissionais como o Serviço Social, 
Fisioterapia, o pessoal da Saúde Mental, a gente fica um pouco que à parte, a gente 
tem que selecionar salas, escolher as salas, ou só as que não têm o profissional 
naquele dia pra atender... Então a gente enfrenta essas dificuldades físicas. Carro: é 
um problema sério pra você se locomover até uma unidade, ou pra você fazer visitas 
intersetoriais, você precisaria de carro. Então são dificuldades que continuam ao 
longo dos anos, e que para serem superadas depende de uma boa vontade política. 
Uma boa vontade do gestor. Em relação a ele tá investindo mais na atenção básica, 
investindo mais no Programa Saúde da Família. Até porque ele é de caráter 
preventivo. E sai do foco preventivo ainda pra reabilitar e pra recuperar esses 
pacientes, né, esses usuários. [...] tantas dificuldades físicas, geográficas, 
dificuldades da própria saúde pública que enfrenta, que às vezes falta de 
medicamentos, falta... De médicos na ponta, falta de especialistas, falta de cirurgia, 
uma falta de... Comunicação entre os setores: que seria a atenção básica com os 
hospitais, com os outros setores da rede. Então isso tudo são dificuldades que 
existiam ontem, existem hoje. [...] o próprio investimento, né, ao Programa Saúde da 
Família, e é engraçado porque a gente passa agora por um processo eleitoral. De 
presidência, de governador, de senador e deputados, que é muito importante. E em 
todos existia a propaganda pro Programa Saúde da Família, a Estratégia Saúde da 
Família bombava, como se diz, em todas as campanhas. Todos eles vão investir, e a 
gente gostaria que visse isso mesmo, esse investimento pesado em cima do 
programa. (Assistente Social 3) 

 
 

Corroborando com os depoimentos, sobretudo o último, visualiza-se o sucateamento 

das políticas sociais o qual aguça a improvisação, a inoperância e o não acesso aos serviços 

sociais, operando de forma retrógrada e deteriorada, desqualificando, pois, os direitos sociais, 

com vistas a retomar as ações filantrópicas, defendidas pelo neoliberalismo (YAZBEK, 

2001). Desta forma, as políticas públicas voltadas para a área social, segundo a lógica 

neoliberal, sustentam que 

 
 

o Estado (com participação de segmentos da sociedade civil) provê os mínimos para 
os excluídos ou incluídos muito precariamente no mercado, com uma pobre política 
para os pobres. De outro lado, amplia-se a venda de prestações aos trabalhadores 
formais em várias escalas de preços e padrões de qualidade, no que se denomina 
remercantilização dos direitos. (TEIXEIRA, 2010, p. 668) 

 
 



 

 
 

Dentro deste raciocínio, vale lembrar que o projeto social vigente no País trilha por um 

caminho contrário aos princípios defendidos na Constituição de 1988 – cuja defesa está 

pautada na noção de que a proteção social é dever do Estado e direito do cidadão –, 

desresponsabilizando-se de suas obrigações, e reforçando a diminuição dos programas 

sociais; porquanto, segundo as análises de Salvador (2010, p. 606), é no mercado que devem 

ser adquiridos os serviços de saúde, ou seja, os benefícios da seguridade social são 

transformados em mais uma mercadoria. Desse modo, é necessário ao assistente social estar 

ciente das dificuldades para a implementação dos direitos sociais, munindo-se de 

conhecimento da legislação a fim de que reforce o seu compromisso ético com a justiça 

social, embora o próprio meio de trabalho não lhe ofereça condições favoráveis para uma 

maior qualidade na execução de suas atribuições.  

Em seguida, ao falarem como esses problemas puderam ser superados, duas linhas de 

resposta foram apontadas. A primeira aborda sobre a demonstração do real papel do assistente 

social, aos gestores e colegas de outras categorias profissionais, através de uma prática 

compromissada com os princípios ético-políticos que norteiam o trabalho do Serviço Social: 

 
 

Mostrando o nosso trabalho mesmo, né, fazendo as visitas, orientação às famílias, 
coisas que eles dizem que aprenderam muito com a gente, a questão de tá buscando 
a rede o tempo todo pra tá mobilizando essa comunidade... A buscar os seus direitos. 
Né, a questão da importância do nosso trabalho mesmo. (Assistente Social 1) 

 
 

Nesse sentido, constata-se que a visibilidade da atividade do Serviço Social se 

instaurou de forma contínua como um assunto tenso para a própria profissão, bem como na 

sua relação com os demais profissionais e inclusive com a população atendida. Em tal caso, é 

relevante a necessidade de sistematizar a prática profissional, o qual auxilia o assistente social 

a reconhecer os limites, avanços e contribuições de sua atuação assim também como é um 

elemento que poderá servir para dar notoriedade ao seu trabalho. 

Almeida (2006) comenta que o Serviço Social, ao longo de sua trajetória, produziu 

uma cadeia de procedimentos de registro das suas atividades, como os livros de ocorrência, 

diário de campo, fichas, estudos, relatórios e reuniões de equipe. Entretanto, a geração de 

informações não necessariamente se constituiu como meio para avaliar e refletir sobre sua 

prática, tornando-se apenas um componente a mais na burocracia das instituições nas quais o 

assistente social trabalha. 



 

 
 

Eis então a relevância em estimular a sistematização como elemento essencial para o 

exercício profissional enquanto um conjunto que abrange produção, organização e análise dos 

dados produzidos, possuindo um caráter crítico-investigativo sobre a ação do Serviço Social 

(ALMEIDA, 2006, p. 4). 

Nogueira e Mioto (2006) sinalizam que a sistematização é sustentada a partir do 

conhecimento que o assistente social possui sobre os sujeitos que passam pelo seu 

atendimento e da realidade que os cerca, assim como na decisão de quais objetivos a serem 

alcançados no seu fazer profissional e a escolha dos instrumentos adequados para atingi-los, 

requerendo planejamento e senso investigativo. Portanto, é indispensável para a construção de 

“respostas mais qualificadas (do ponto de vista operativo) e mais legitimadas (do ponto de 

vista sócio-político) para as questões que caem no seu âmbito de intervenção institucional”. 

(NOGUEIRA & MIOTO, 2006, p. 3) 

A segunda linha menciona a conquista da autonomia do usuário, quando o mesmo 

passa a ser conhecedor de seus direitos e consegue garanti-los: 

 
 

Mas eu acho que a superação é quando você percebe que o usuário, ele se torna mais 
autônomo. E ele passa a ser conhecedor. E quando você passa esse conhecimento 
pra ele. Quando você coloca, insere ele na rede municipal e você diz que aquilo é 
necessário e ele sente necessário pra fazer isso, ele sente a necessidade de que aquilo 
é um direito: “eu tenho que estar inserido nessa rede, sim! Eu tenho que tá, eh... 
Utilizando esses serviços, sim! Sou eu que pago esses serviços pelos impostos.” 
Alguns não, porque estão em área de ocupação, a gente entende, né. Mas a gente 
acredita que na universalidade, a gente vai pelos princípios básicos do SUS mesmo, 
é o que nos norteia. O que nos norteia é Código de Ética. Da questão da 
universalidade mesmo: se o serviço é pra um, é pra todos. Então, quando a gente vê 
esse usuário inserido e se fazendo presente nessa rede municipal, e nos mostrando 
que ele tá indo. Nós abrimos os caminhos, nós mostramos os caminhos, 
endereçamos a ele um dos caminhos dessa rede, e ele é que vai agora, é ele que 
consegue, e ele que nos retorna e nos diz: “Consegui!” “Consegui a cirurgia, 
consegui o remédio.” “Consegui aquele exame.” [...] É isso que é um motivo de 
superação pra gente. (Assistente Social 3) 

 
 

Em consonância com as afirmativas de Couto (1999, p. 206), quando o assistente 

social transforma-se em viabilizador de direitos, o acesso da população às políticas sociais 

está assentado na defesa e nos ideais de garantia dos direitos sociais. 

 
 
3.2.4. – Principais conquistas alcançadas pelo Serviço Social no Programa Saúde da Família 

 
 



 

 
 

Buscou-se desvendar, também, as principais conquistas obtidas pelos assistentes 

sociais. As declarações foram variadas. Uma parte destacou a contratação de mais 

profissionais e a visibilidade das ações: 

 
 

Foi o aumento do quadro do Serviço Social e, assim, o... Acionar direto das equipes, 
né, de Serviço Social. Na verdade é, assim, a valorização do nosso trabalho e a 
importância da inserção nossa junto às equipes, que eles já percebem isso, o 
enfermeiro, o médico... As outras pessoas da equipe já percebem a nossa 
importância, e aí buscam o tempo todo, acionam o tempo todo, pede orientação. 
Pede que a gente intervenha no caso. Então, a própria valorização e a visão do nosso 
trabalho, né, junto às equipes, isso foi um ganho. (Assistente Social 1) 

 
 

Então, eh... Hoje a gente olhando pra trás, a gente percebe... Que... O Serviço Social, 
que antes era de um assistente social dentro do programa, hoje a gente conta com... 
Seis profissionais, né. Um é o supervisor, ele não dá esse suporte, não dá, não faz 
esse acompanhamento direto na ponta, mas somos seis profissionais hoje no 
programa, ainda é pouco, mas já é um avanço. E... Até porque as unidades também 
aumentaram, hoje nós temos mais equipes de Saúde da Família e... Nós 
conquistamos, dentro da Coordenação do programa, a gente tem um espaço dentro 
dessa Coordenação, um espaço físico, nós temos um telefone pra contato, porque a 
gente precisa muito desse, de fazer contatos via telefone, e a gente tinha essa 
dificuldade antes, no início, porque não havia isso. Então, assim, através das nossas 
falas, das discussões... Em reuniões, a gente conseguiu, também, teve essa 
conquista, né... Porque a gente precisa de um espaço físico pra ter esses documentos 
dos nossos atendimentos, e hoje a gente tem isso. Fora mesmo, fora, colocando essa 
questão da quantidade de profissionais, que é um avanço no programa. (Assistente 
Social 2) 

 
 

Outro elemento enfatizado foi a organização da equipe de Serviço Social e o trabalho 

interdisciplinar: 

 
 

Bom... Hoje, então as nossas conquistas foram o seguinte: eu acho que a principal 
mesmo foi a organização do Serviço Social. Porque quando era o supervisor 
sozinho. Ele tinha que dar conta de uma demanda grandiosa. [...] Atender algumas 
respostas dos gerentes das unidades, alguns casos que sobressaltavam e se tornavam 
emergentes. Então, ele tinha que fazer isso tudo sozinho. Veio nós cinco. E aí a 
gente conseguiu uma grande conquista: organizar e estruturar o Serviço Social. 
Começamos pela divisão das equipes. Dividimos as equipes, né, porque já era 
dividido, mas a gente não conseguia dar tamanha atenção pras equipes. E como que 
as equipes na ponta sentem falta do profissional que se diferencia! Quê que seria 
essa diferenciação do Serviço Social? O Serviço Social não é clínico! [...] É o 
profissional que é atrelado ao contexto social. Ele vai visar à demanda social. Ele vai 
ter um outro enfoque. Então, isso possibilitou um leque de visões, um leque de 
possibilidades pra essa equipe. Eh, a gente começa a trazer... Um novo olhar para 
aquele usuário. Aquele usuário, ele não é só hipertenso. Aquele usuário é hipertenso, 
ele é casado, ele é trabalhador, ele mora numa casa alugada, ele cuida de netos e de 
filhos, e da família que mora toda no quintal, e ele não consegue se manter tranquilo 
pra tomar a medicação e ele não acredita na medicação. Há um contexto por trás 



 

 
 

daquele que é hipertenso. Então, o profissional de Serviço Social trouxe esse, um 
outro olhar. Um olhar ampliado da família. Não é só o usuário que chega à unidade e 
é atendido porque ele é hipertenso, é o usuário que chega e que traz um contexto 
muito maior: a vida dele. E que não dá pra pensar em saúde... Foi como eu falei, só 
no modelo curativo. Ser atendido pelo médico, tomar a medicação e se curar, não. 
Existe um caminho pela frente, né, existe uma adaptação a isso tudo, ao 
atendimento, ao tratamento, à medicação, contexto familiar, contexto de trabalho. 
Então, esses outros olhares, essas outras possibilidades de ver o usuário fora da 
questão corpo, da questão medicação, da questão curativa, o Serviço Social trouxe 
muito isso pra equipe. Então, no momento em que a gente chega mais pra equipe, 
que a gente se faz presente, começou a se fazer presente nas equipes por semana, 
depois dessa divisão, dessa estruturação do Serviço Social, dessa organização de 
trabalho mesmo, de dia marcado: “tal dia eu estou na tal unidade, no outro dia eu 
estou em outra unidade.”, isso possibilitou que as equipes se sentissem mais 
seguras... Com esse profissional de Serviço Social lá. Essa foi uma grande 
conquista. Essa segurança foi atrelada ao vínculo... Houve um vínculo do 
profissional do Serviço Social com as equipes Saúde da Família. [...] eu acho que o 
grande up mesmo do Serviço Social no PSF de Macaé foi essa organização do 
trabalho, e foi ter esse vínculo com essas equipes, e se mostrar hoje um profissional 
que não pode faltar na área da saúde, principalmente na atenção básica. [...] Quando 
a gente tira férias, os gerentes das unidades perguntam imediatamente quando a 
gente vai voltar e quanto tempo a gente vai ficar fora. Porque a demanda cresce, e 
muita das vezes a gente até identifica que houve uma dependência. O vínculo foi tão 
grande que existe uma dependência dessa equipe com esse profissional de Serviço 
Social. (Assistente Social 3) 

 
 

Logo, pode-se perceber que os principais objetivos da atuação do Serviço Social no 

programa foram reconhecidos pelos demais integrantes da Equipe Saúde da Família, mudando 

o foco anterior para a intervenção das variadas expressões da questão social. 

 
 
3.2.5. – Limites e possibilidades para a atuação do Serviço Social no Programa Saúde da 

Família 

 
 

Finalizando as questões, foi solicitado aos assistentes sociais para que indicassem 

quais são os limites e as possibilidades para o trabalho do Serviço Social no PSF atualmente. 

Quanto ao primeiro, diversos tópicos foram citados. O Assistente Social 1 faz referência ao 

aumento desenfreado do contingente populacional como um agravante das expressões da 

questão social: 

 
 

Pra gente continua sendo o aumento da população e a... Equipe reduzida ainda, né, 
devido a todo esse boom aí da Petrobrás, essa coisa da expectativa de uma vida 
melhor. Com isso, chega mais problemas, as desigualdades aumentam e a equipe 
continua, apesar da valorização do Serviço Social, a equipe continua reduzida. 

 



 

 
 

 
O Assistente Social 2 declara a respeito da falta de comunicação entre os profissionais 

das distintas áreas da rede de saúde municipal, e também sobre a requisição dos gestores de 

um atendimento assistencialista à população: 

 
 

Bom... Os limites... A gente entende que, assim, a falta... Do trabalho em rede é 
muito... É um complicador, na verdade, né, pra... Atuação do Serviço Social porque, 
e também na verdade de toda uma equipe de saúde... A gente encontra uma... 
Dificuldade muito grande na comunicação entre os setores, entre os profissionais, 
entre até os colegas de profissão. Então, assim, quando a gente encaminha o usuário, 
e... Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, a gente não tem um retorno desse 
setor pra onde a gente encaminhou... Do que foi feito exatamente. Então, muita das 
vezes a gente tem esse retorno do próprio usuário porque a gente retorna à 
comunidade, e a gente cria esse vínculo com o usuário, e aí ele nos passa essa 
informação. [...] A gente também encontra hoje que há uma dificuldade muito 
grande... Dos gestores verem o Serviço Social... Enquanto uma profissão que vai 
levar as informações, aquilo que há de direito do usuário, aquilo que é de direito da 
comunidade. E na verdade... Eles gostariam de estar vendo profissionais 
assistencialistas, né, e aí pra gente desmistificar isso, pra gente romper com isso, a 
gente também, isso é um limite que a gente encontra atualmente. A gente também 
encontra, outro limite que eu posso tá colocando é a questão... Dos recursos 
materiais. Vamos colocar materiais porque o nosso município, dentro da área saúde, 
porque, né, que eu posso falar com mais propriedade, o nosso município, ele oferece 
muitos serviços de saúde, mas a gente esbarra nessa questão... Dos materiais mesmo: 
órteses, próteses... Uma cesta básica de urgência, de emergência. Então a gente 
encontra dificuldade de estar conquistando isso para aqueles usuários. 

 
 

Já o Assistente Social 3 faz menção à fragilidade do vínculo empregatício e 

precarização dos serviços de saúde, além da violência: 

 
 

Eu acredito que hoje seja a própria questão da contratação desse profissional. Que, e 
pelo... Regime hoje que a gente tá alocado, que é um contrato indireto, sem carteira 
assinada; então, faz com que a gente sinta, nós nos sentimos, assim, eh, menos 
seguros diante do trabalho. [...]. A gente acredita e... Aponta... De que exista um dia 
um concurso público pro PSF, que isso seja feito, que isso seja regulamentado, seja 
regularizado, legitimado. E que esses profissionais sejam valorizados [...]. Bom, 
outros limites que a gente tem... E... Pra mim, né, são mais gritantes, é a própria 
questão da saúde pública, e da rede municipal. [...] pela limitação dos serviços 
públicos, pela limitação de uma saúde pública não investida, nós temos hoje que 
utilizar a questão judiciária [...]. Claro que isso é uma utilização do seu direito, 
acredito nisso. Mas quando você sobrecarrega o Judiciário, é porque a rede 
municipal não funciona mais. Você tá precisando de um apoio legal, pra uma 
estrutura de direito... Que deveria funcionar, e não funciona mais. Então, olha como 
que vão sendo invertidos os setores!... Então, hoje, a própria Defensoria Pública tem 
sido já um local que a gente tem encaminhado vários usuários. É que a gente não 
utilizava a Defensoria Pública. Chegar até a Defensoria Pública era algo que era... 
Um tabu muita das vezes. “Por que você vai precisar de um defensor público e 
instaurar um processo contra a Prefeitura, contra a Secretaria de Saúde?” Hoje, não. 
Hoje já é corriqueiro. [...] Então, um dos limites sérios pra o nosso trabalho hoje, da 
equipe, do programa, da Estratégia Saúde da Família e do Serviço Social é o não 



 

 
 

investimento da saúde pública. É não investimento à rede municipal. Outra questão 
também dos limites é quanto, eh... Hoje, eu acredito, é a questão da violência nas 
comunidades... Tá cada vez maior e mais preponderante. [...] Hoje, a violência 
impera nessas comunidades. Muita das vezes, não podemos fazer visitas devido ao 
tráfico. Devido... Ao conflito entre o tráfico... E a polícia. Nós vemos jovens sendo 
muito alocados pro tráfico. Jovens que a gente atendeu há dois, três anos atrás, como 
crianças, hoje são pré-adolescentes e já estão traficando. [...] Isso é uma questão de 
saúde pública... Isso é uma questão social seriíssima!... E isso demanda tantos outros 
fatores, como a gente sabe, de estrutura, de estruturação da família, óbito. Esses 
meninos, eles não, eles têm... Uma sobrevida, eu chamo de sobrevida. Que eles não 
têm mais vida. Eles ficam confinados nesses bairros, eles não podem mais andar em 
outros bairros da cidade. Eles não têm mais livre acesso a nada mais. Porque eles já 
são visados, ou pela polícia, ou por outros grupos de tráfico. [...] E aí vêm outras 
demandas de violência muito grande, que são tiros que pegam em criança. É o 
tiroteio que acontece dentro dos bairros. São as questões, eh... Em casa, de 
violências domésticas, onde as famílias se defendem chamando o tráfico pra 
defendê-los, isto é, violência com violência. Você tem o pai que é agressivo, sim. 
Algo pode ser feito por esse pai, ele não pode ser considerado só o grande agressor, 
né? Ele precisa de cuidados também. O tráfico não vê isso. [...] Eles batem muito 
nesse agressor, ou expulsam esse agressor dessa casa, desse bairro. Então... E aí se 
perde isso de controle. A gente já perdeu um usuário. Isso. Então, a gente tem 
pacientes psiquiátricos, que ainda não estão, eh... Adaptados à medicação, não 
querem a medicação. Muita das vezes são alvos também. Dessa violência. De 
usuários de drogas que batem, de crianças que jogam pedras ainda nos pacientes 
psiquiátricos. Olha quanto trabalho a gente ainda tem pela frente dentro dessas 
comunidades! De poder tirar um pouquinho essa cegueira aí do preconceito, desses 
tipos de pacientes, desses tipos de usuários. E... A violência limita isso. A violência 
nos limita, limita o nosso trabalho. Muito... 

 
 

Em referência às possibilidades, merece destaque o discurso sobre o espaço que o 

Serviço Social tem dentro das comunidades para a defesa dos direitos sociais. 

 
 

Eu vejo que o Serviço Social, ele tem dentro do programa, eh... Esse espaço aonde a 
gente pode tá levando pros usuários, dentro das comunidades, dos nossos grupos, 
dos nossos atendimentos individuais, nas visitas que esses serviços de saúde 
oferecidos não são nada mais, nada menos do que direito deles. Então, assim, aquilo 
que é visto muitas vezes como favor... Que as pessoas, né, que os nossos gestores, e 
tudo, eles procuram colocar como favor, como benesse, até porque isso vai voltar 
pra benefício próprio, a gente tem um papel fundamental e a gente tem essa 
possibilidade de tá colocando pra comunidade de que isso não é favor. É direito, um 
direito constitucional... E infelizmente, muita das vezes, a gente acaba tendo que 
recorrer até a Justiça pra isso, mas eu acho que, assim, a possibilidade que o Serviço 
Social tem dentro do Programa Saúde da Família porque visita as comunidades, 
porque faz as visitas domiciliares, tem a oportunidade de trabalhos em grupo é de tá, 
eh... Fortalecendo a questão do direito pra esses usuários. (Assistente Social 2) 

 
 

A propósito deste aspecto, vale ressaltar a importância do papel de educador social do 

profissional de Serviço Social. De acordo com Trindade (2001, p. 38), as atribuições 

profissionais de informar, esclarecer, recomendar mudanças de ações, contribuir na 

conscientização e na postura dos usuários diante dos problemas sociais são características 



 

 
 

necessárias ao assistente social. É ciente que o mesmo, ao viabilizar os serviços sociais à 

população assistida, tanto ode colaborar para a reprodução material quanto ideológica da força 

de trabalho. 

Assim sendo, os instrumentos e técnicas utilizados correspondem também para 

promover determinadas atitudes e comportamentos, favorecendo para ampliação dos direitos 

sociais ou para a subordinação e subalternidade das classes trabalhadoras. 

Um último ponto a ser tratado refere-se à diferença que de quando em vez existe entre 

a intenção e as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais. Bravo & Matos (2006) 

atentam que há profissionais que expressam verbalmente serem comprometidos com a causa 

dos usuários, mas não conseguem concretizá-la em suas intervenções, isto é, não afirmam os 

princípios firmados no projeto ético-político. 

Neste contexto, são abarcadas críticas à vertente Intenção de Ruptura, quando 

argumentam que o Marxismo não seria capaz de apresentar soluções aos dilemas enfrentados 

pela profissão contemporaneamente, alegando que haveria uma dicotomia entre teoria e 

prática, posto que indicam as lacunas existentes na corrente teórica. Destarte, presencia-se em 

determinados profissionais uma postura acrítica em relação ao projeto ético-político do 

Serviço Social, apesar de alguns destes não possuírem clareza ou conhecimento sobre tal 

atitude (BRAVO & MATOS, 2006, p. 16). 

Ao analisar as narrativas dos entrevistados, isto é observado nos depoimentos dos 

Assistentes Sociais 1 e 2. Embora assegurem a defesa dos direitos da população assistida, suas 

falas possuem termos conservadores, e os relatos de sua prática profissional expressam ações 

minimizadoras e paliativas as quais não conseguem superar a imediaticidade das demandas 

impostas ao Serviço Social. Contudo, o Assistente Social 3 demonstra uma posição crítica 

sobre a realidade vivenciada em seu âmbito de trabalho. Sua exposição nega os traços 

aparentes manifestados nos problemas descritos pelos usuários, articulando-os com as leis 

universais presentes no complexo social através da mediação. 

Desta forma, é necessário aos assistentes sociais sobrepujar a suposta discrepância entre 

projeto ético-político do Serviço Social e ação profissional, entre o discurso e a prática.  

 

 

 

 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Na tentativa de buscar relatar a experiência de como se operou a inclusão do Serviço 

Social no Programa Saúde da Família inserido no município de Macaé, a partir dos 

depoimentos dos assistentes sociais alocados em tal instituição, o trabalho em questão 

possibilitou ampliar o conhecimento a respeito do assunto durante o processo de estudo. 

As desigualdades sociais e a má distribuição das riquezas socialmente produzidas 

contribuem para que o atendimento das necessidades básicas vitais aos indivíduos não sejam 

atendidas adequadamente. A fim de responder a estes casos, o Estado elabora políticas sociais 

objetivadas a minimizar os efeitos da exclusão social e garantir a harmonia interna da 

sociedade. Este fato pôde ser constatado através da pesquisa de campo realizada com os 

assistentes sociais do PSF em Macaé. 

Assim sendo, no decorrer da pesquisa, percebeu-se que o assistente social é chamado 

para intervir nas múltiplas expressões da questão social que interferem a área da saúde, 

desempenhando atividades educativas, de planejamento e gestão, cooperando inclusive para a 

mobilização e participação dos usuários através das informações concedidas pelo mesmo em 

seus atendimentos. 

Os profissionais de Serviço Social inseridos no Programa Saúde da Família em Macaé 

enfrentam impasses, desafios e uma diversidade de demandas ao realizar suas ações, os quais 

são exigidos a propor novas estratégias de atuação que visem efetivar e garantir os direitos 

sociais para a população, mesmo que alguns não estejam cientes de tal responsabilidade. 

Logo, é fundamental possuir o conhecimento das leis a fim de que os problemas sociais 

expostos pelos usuários sejam atendidos, além de estarem baseando suas práticas nos 

princípios defendidos pelo Código de Ética Profissional e pelo projeto ético-político que 

norteiam a profissão. Aliás, vale ressaltar que a precarização dos recursos materiais e 

humanos, inclusive das relações trabalhistas dificulta a maior qualidade na prestação dos 

serviços aos usuários do programa, visto que os investimentos são ínfimos. Há uma tendência 

para a focalização por parte da gestão, necessitando superar a perspectiva de ser uma extensão 

de cobertura para as populações carentes para transformar-se em uma estratégia de 

reorganização da atenção básica à saúde. 

Para tanto, foi necessário, inicialmente, expor a trajetória das políticas de saúde no 

Brasil até a constituição do PSF, assim como a relação que o Serviço Social possui com o 



 

 
 

setor, uma vez que ambos são fruto do processo histórico e estão em consonância com as 

constantes transformações as quais vivenciam a sociedade. 

Portanto, verificou-se que as mudanças ocorridas nas políticas de saúde, bem como na 

profissão repercutiram, direta ou indiretamente, no ambiente de trabalho dos assistentes 

sociais da Equipe de Saúde da Família de Macaé, atingindo suas ações que devem efetivar a 

consolidação dos direitos sociais, conforme sinaliza Iamamoto (1998, p. 144): 

 
 

Orientar o trabalho profissional nos rumos aludidos requisita um profissional culto e 
atento às possibilidades descortinadas pelo mundo contemporâneo, capaz de 
formular, avaliar e recriar propostas ao nível das políticas sociais e da organização 
das forças da sociedade civil. Um profissional informado, crítico e propositivo, que 
aposte no protagonismo dos sujeitos sociais. Mas também um profissional versado 
no instrumental técnico-operativo, capaz de realizar as ações profissionais aos níveis 
de assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, estimuladoras da 
participação dos usuários na formulação, gestão e avaliação de programas e serviços 
sociais de qualidade. 

 
 

No estudo realizado, merece destaque a luta com a qual a equipe de Serviço Social 

defrontou em sua rotina de trabalho para dar visibilidade a sua atuação e, sobretudo, mostrar 

aos gestores e demais profissionais integrantes do PSF em Macaé qual a função dos 

assistentes sociais no programa, quando foi imposta a requisição institucional de atenuar a 

demanda de agendamento de exames, consultas e cirurgias, e não a realização de atividades 

capazes de intervir na minimização das expressões da questão social nas comunidades em que 

o Programa Saúde da Família se encontra. Através da sua organização, foi possível modificar 

os objetivos exigidos a mesma, contribuindo para a melhor prestação de serviços sociais para 

a população atendida. 

Diante desta exposição, observou a necessidade de os assistentes sociais do PSF 

usarem os registros, como as fichas sociais, os relatórios e pareceres, assim como o espaço 

das reuniões de equipe para a sistematização de sua prática profissional, e também a 

elaboração de um novo projeto de intervenção do Serviço Social do programa, além de um 

documento para ser enviado à gestão do Programa Saúde da Família requerendo a contratação 

de mais profissionais, justificando o motivo do pedido, com a finalidade de facilitar o 

rendimento do trabalho mas, principalmente, tendo o propósito de garantir os direitos sociais 

de seus usuários.  
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Universidade Federal Fluminense 
Pólo Universitário de Rio das Ostras 

Curso de Serviço Social  
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre 
_____________________________________. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho 
de Conclusão de Curso, que será apresentado para o Curso de Serviço Social da Universidade 
Federal Fluminense, Pólo Universitário de Rio das Ostras, como um dos requisitos para a 
conclusão da graduação. 
 
Esta pesquisa será realizada por mim, __________________________________, sob 
orientação do(a) Professor(a) __________________________________, que está à 
disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário: 
______________________________________. 
Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento desta 
pesquisa. 
Ao aceitar participar, você será convidado(a) a fornecer informações sobre 
_____________________, através de uma entrevista que será gravada. A utilização do 
gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações fornecidas por você. No 
entanto, caso queira interromper a gravação, isso poderá ser feito a qualquer tempo durante a 
entrevista. 
As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente; por isso, todos os dados, 
informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em consonância com os 
princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem qualquer 
prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa. 
Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com o 
entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 
Obs.: Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for apresentado, você será convidado(a) a 
participar da exposição (instância pública e aberta). 
Agradeço pela atenção. 

  
CONSENTIMENTO 

 Eu,…......................................................................................., declaro que li/ouvi as 
considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações 
solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 
 _____________________, _____/_____/_____      

                                                                                                   
_________________________________ 

                                                                                                                 
Entrevistado(a) 
 

                                                                                     _________________________________  
 

Entrevistador(a) 



 

 
 

 
 

Roteiro de Entrevista 
 

Nome: 

Faculdade em que fez o curso: 

Ano de formação: 

 

Questões: 

 

1) Conte-me como foi o seu ingresso na Equipe Saúde da Família (ESF). 

 

2) Qual foi a necessidade de integrar o Serviço Social à ESF? 

 

3) Como se organizou o trabalho do Serviço Social no Programa Saúde da Família? 

 

4) Quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelo Serviço Social e como foram 

superadas? 

 

5) Quais foram as principais conquistas? 

 

 6) Quais são os limites e as possibilidades para o Serviço Social no PSF atualmente? 

 


