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RESUMO EM VERNÁCULO 

 

 

A prática profissional do Serviço Social requer uma postura crítica do assistente social 

perante as implicações postas no cotidiano de trabalho. Porém, o que se observa é uma prática 

muitas vezes fragilizada, não levando em conta os interesses dos usuários. Contudo, este 

trabalho pretende trazer novas perspectivas de concretização do Plantão Social, trazendo à 

tona a discussão das possibilidades de uma prática profissional voltada para a cidadania, 

superando o imediatismo ainda presente nas ações desenvolvidas pelos Assistentes Sociais. 

Nossa finalidade é apontar caminhos para um novo fazer profissional, a partir do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social. 

 

Palavras-chave: Prática profissional, Projeto Ético-político, Saúde, SUS, Plantão Social, 

Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The professional practice of social work requires a critical stance towards the social 

implications brought in daily work. However, what is observed is a practice often fragile, not 

taking into account the interests of users. However, this paper intends to highlight new 

prospects for achieving the Duty Social, bringing up the discussion of the possibilities of a 

professional practice focused on citizenship, surpassing the immediacy still present in the 

actions undertaken by Social Workers. Our purpose is to point out ways to make a new 

professional from the Project Ethical-Political Social Work. 

 

Keywords: Professional Practice, Project Ethical-Political, Health, SUS, Social Duty.  
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INTRODUCÃO 

 

 

 O presente trabalho tem por objetivo refletir quais os limites e desafios das ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais no Plantão Social na saúde, e quais as possibilidades 

de desenvolver uma ação profissional, pautada no Projeto Ético-Político da profissão, na 

garantia dos direitos do usuário. 

A motivação que me levou a estudar essa temática veio a partir da realização do 

estágio I, II, III e IV nos anos de 2009 e 2010, no Plantão Social do Serviço Social no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras. Durante o estágio, fui supervisionada nos dois 

primeiros estágios por um assistente social e nos dois últimos por outra. Dessa experiência a 

questão principal que me levou a refletir e querer estudar o assunto foi o fato das duas 

profissionais desenvolverem suas ações de forma diferentes no mesmo espaço de trabalho. 

Outras questões que me chamaram atenção na rotina de trabalho das assistentes sociais, foi o 

fato da existência de um plano de trabalho do Serviço Social que não era utilizado como 

parâmetro de atuação da equipe, o grande número de pessoas que iam até o plantão em busca 

de serviços de saúde, a precariedade do local de atendimento ao público, enfim, a dinâmica do 

plantão me despertou interesse em estudá-lo. 

A princípio meu trabalho seria desenvolvido com pesquisa realizada no meu campo de 

estágio, porém, devido à mudança do espaço físico de trabalho da equipe do Serviço Social, 

assim como de assistente sociais na equipe, não foi possível à coleta de dados.  

Como metodologia do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os 

principais autores do Serviço Social, mostrando como se desenvolve a história da profissão no 

Brasil, assim como a inserção do assistente social na saúde, nos espaços sócio-ocupacionais e 

no plantão, no intuito de apresentar as diversas problematizações que permeiam o Plantão 
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Social, tais como as particularidades do Serviço Social na saúde, a atuação dos assistentes 

sociais, o projeto ético-político. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é configurada a partir de uma nova 

concepção. Inserida juntamente com a previdência social e com a Assistência social, compõe 

o tripé da seguridade social. Em 1990, é regulamentada pelas Lei nº 8.080 de 28 de Dezembro 

de 1990 Lei Orgânica da Saúde e Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, criando o SUS 

(Sistema Único de Saúde), como uma política pública, de responsabilidade do Estado, 

ampliando a noção de direitos para universais . 

A saúde é considerada um dos campos de trabalho que mais concentram assistentes 

sociais, isso se da pelas ações desenvolvidas pelo Serviço Social visando a garantia ao acesso 

as políticas de saúde. Assim, a forma de organização do trabalho do Serviço Social comum à 

área da saúde se da através de Plantões. 

O Plantão Social tem como objetivo de acolher, promover e incluir a população com 

problemas de subsistência do município, encaminhando-a para os programas desenvolvidos 

pelo poder público, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos usuários, o 

resgate de sua cidadania, minimizando os fatores de risco pessoal e / ou social. (AMADOR, 

2009) É regulamentado pela Lei Complementar Nº 038/01 – Art.109, Art. 111, Art. 112 e Art. 

113 e NOB/2005, SUAS/2004, LOAS/1993 e Políticas Nacional de Assistência Social - 

PNAS/2004. 

O trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais do Plantão caracteriza-se pelo 

atendimento individual do usuário, onde se procura ouvir o motivo da demanda posta ao 

Serviço Social e posteriormente encaminhar para os recursos internos ou eternos necessários. 

Assim as ações desenvolvidas são no sentido de aconselhamento, orientações, 

encaminhamento e apoio. No entanto, ao longo da história esse trabalho tem sido 

caracterizado por ações burocráticas, fragmentadas, imediatistas, individualistas e 

assistemáticas, sendo repassados sem uma marca de cidadania ao usuário, onde os indivíduos 

que buscam os serviços nem sempre são atendidos em suas reais necessidades, mas somente 

na demanda emergencial que foi posta.  

Desse modo, o presente trabalho busca problematizar o cotidiano da prática dos 

assistentes sociais no plantão social, apresentando este espaço como legítimo e estratégico 

para desenvolvimento de uma prática profissional garantidora de direitos. 

Para tanto, devemos considerar que o serviço social é uma profissão que deve ser 

entendida dentro da realidade social e particularidades de cada contexto histórico , sendo esse 
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o seu campo fértil de atuação, as diversas expressões da “questão social”, sendo entendida 

como uma profissão interventiva dentro da sociedade capitalista. 

Assim, no primeiro capitulo foi realizado um resgate histórico do Serviço Social no 

Brasil, desde seu surgimento na década de 30, passando pelo Movimento de Reconceituação, 

na década de 60 e sua importância para a categoria na tentativa de rompimento com o Serviço 

Social tradicional e conservador, e a construção do Projeto ético político na década de 90 

como norteador da profissão. Também foi realizado uma discussão sobre os espaços sócio-

ocupacionais onde estão inseridos os assistentes sociais, dentre eles o campo da saúde. 

No segundo capítulo, foi feito uma contextualização da história da política de saúde no 

Brasil ressaltando sua evolução ao longo dos governos dos Presidentes e o grande movimento 

de Reforma Sanitária, entendendo esse movimento como uma mobilização social que buscava 

um sistema único de saúde em resposta aos poucos e precários serviços de saúde que se 

tinham; posteriormente é mostrado a inserção dos assistentes sociais na área da saúde, como 

profissional atuante no Movimento de Reforma Sanitária caracterizando sua rotina, estrutura 

de trabalho, autonomia profissional, embasamento teórico, no desenvolvimento de suas ações 

na garantia do acesso aos usuários aos serviços de saúde. 

Assim, dedica-se uma atenção especial ao Plantão Social, já que o mesmo traz consigo 

inúmeros desafios ao exercício profissional, por se configurar como uma porta de entrada do 

usuário na instituição e por tratar problemas emergenciais. Como aponta Vasconcelos (1999, 

p. 127), as demandas que chegam ao Serviço Social “são aparentemente individuais. 

Necessitam de mediações por parte dos profissionais e dos próprios usuários para que seja 

apreendido e explicitado seu caráter coletivo”. 

Dessa forma, faz-se necessário uma pergunta: Diante do atual trabalho desenvolvido 

pelo Serviço Social no Plantão Social, de ações burocratizadas, imediatistas, fragmentadas, 

individualistas e assistemáticas, como deve se posicionar o assistente social no sentido de 

romper com essa prática profissional característica do Plantão, no sentido de garantia da 

concretização dos direitos dos usuários? 
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1. REFLETINDO SOBRE O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO 

SOCIAL E PRÁTICA PROFISSIONAL. 

 

 

1.1 Resgatando o histórico do Serviço Social. 

 

 

O Serviço Social surge no Brasil a partir da década de 30 quando o país passava por 

grandes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. O cenário que temos até a 

crise de 29 é de um país ainda com ranços do regime escravocrata, com uma economia 

agroexportadora, um governo oligárquico e com uma Industrialização iniciante. Cada vez 

mais as indústrias vão necessitar de mão de obra, uma vez que o país esta iniciando o 

processo de industrialização. Assim o trabalhador, possuidor apenas de sua força de trabalho 

como mercadoria vai vendê-la ao mercado, em troca de um salário para a satisfação de suas 

necessidades básicas.   

  As condições de trabalho do proletariado industrial, nas décadas de 20 e 30 mostram a 

exploração da força de trabalho própria do modelo de produção capitalista. A realidade vivida 

pelo trabalhador será de condições deploráveis, com ampla jornada de trabalho, sem vinculo 

empregatício, vivendo em locais insalubres. Todos esses fatores, somado as dispensas 

maciças advindas da instabilidade das indústrias emergentes vai resultar cada vez mais na 

queda do preço de sua força de trabalho.  

Nessa conjuntura, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, a classe 

operaria vai procurar formas de se organizar para lutar pelos seus interesses, através de 

grandes movimentos para mostrar a sociedade suas condições de trabalho e existência. Essa 

luta vai ser vista pela sociedade como uma ameaça a estrutura social vigente, aos seus valores 

e ordem pública, sendo necessário um controle social da classe trabalhadora, deixando de ser 

uma relação puramente mercantil para ser regulamentada pelas mãos do Estado, surgindo 

assim às primeiras Leis Sociais. 
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As primeiras Leis de proteção ao trabalhador eram pouco eficazes, ligada a “proteção 

ao trabalho” (Lei de férias, acidente de trabalho, Código de menores, trabalho feminino, 

seguro doença etc.), e voltadas para os setores ligados à agro exportação, como ferroviários, 

portuários e marítimos. A precária aplicação dessa legislação faz com que a classe operária 

cada dia mais se organize¹ na defesa de melhores condições de trabalho. 

 

 

 “A dominação burguesa implica a organização do proletariado, ao mesmo tempo 

em que implica sua desorganização enquanto classe. A tentativa de controle da 

organização do proletariado implica que este seja reconhecido pelo Estado enquanto 

classe, e enquanto classe espoliada,” (IAMAMOTO, 2005, p.132) 

 

 

 

Assim, no decorrer da Primeira Republica os movimentos desenvolvidos pelo 

proletariado somam poucas conquistas. E ao Estado, não conseguindo propor e implementar 

politicas sociais eficazes, vai responder as reivindicações da classe operária voltando a prática 

de repressão policial. Tratando da “questão social” como caso de polícia A questão operária 

será encarada pela sociedade da época como desconhecida e ignorada. 

A “questão social” que nos referimos aqui é compreendida conforme a perspectiva 

marxista, entendida como expressão das desigualdades sociais, como um produto do modo de 

produção capitalista. A incorporação da expressão “questão social” traz consigo um caráter 

alienante, um caráter mistificador da realidade, capaz de descontextualizar as manifestações 

de suas reais e principais decorrências, oriundas dos fundamentos econômicos do 

ordenamento capitalista, qual sejam: a contradição entre capital e trabalho - baseada na 

relação de exploração e apropriação privada da mais-valia - e os aspectos políticos, a luta de 

classes existente na arena social e política (NETTO, 2005). 

Quanto ao posicionamento do empresariado nessa época, Iamamoto (2005) vai dizer 

que dois elementos que se relacionam são primordiais. O primeiro é a crítica da classe 

empresária a inexistência de mecanismos de socialização do proletariado. “As necessidades 

da indústria se chocariam com a pura animalidade da força de trabalho disponível, do homem 

comum do povo recrutado para o trabalho industrial.” (IAMAMOTO, 2005, p.136). O 

_______ 

¹ - É importante destacar que ao longo da história a luta reivindicatória do proletariado vai assumir formas 

diferenciadas em diversos estágios de seu desenvolvimento. Iamamoto, 2005. 

 

trabalhador industrial só tinha como barreira a essa animalidade a disciplina do trabalho. 

Assim, uma vez fora do trabalho o trabalhador esta exposto a todos os vícios da vida, pois não 
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foi refinado pela educação necessária ao trabalho, necessitando de uma ação externa para agir 

junto a coerção na relação da produção, com o objetivo de uma  ação externa  para  agir  junto  

a  coerção  na   relação  da  produção, com o o objetivo de disciplinamento desse trabalhador 

para o lazer em seu tempo livre.  

O segundo elemento diz respeito ao conteúdo substancialmente diverso da política 

assistencialista desenvolvida pelo empresariado. O empresariado vai apresentar duas formas 

de lidar com o embate da classe operária. A primeira será a negativa de qualquer forma de 

diálogo no intuito de aceitação da organização sindical, usando da repressão para combate-la. 

A segunda será a existência de uma política assistencial por parte principalmente das grandes 

empresas, proporcionando uma série de serviços como ambulatórios, creches, escolas etc., no 

intuito de aliar o controle social ao incremento da produtividade e aumentar a taxa de 

exploração. “Os benefícios são condicionados ao bom comportamento diante das greves e a 

uma vida pessoal regrada.” (IAMAMOTO, 2005, p.139). O tipo de assistencialismo aqui é 

puramente empresarial sem nenhum sentido de redistribuição, mas sim de amenizar as tensões 

sociais e em melhorar as condições de desenvolvimento da acumulação.  

Assim, esses dois elementos de prática social, desenvolvidos pelo empresariado 

durante a primeira República serão importantes para a implementação e desenvolvimento das 

protoformas do Serviço Social. Nesse contexto, a partir da década de 20 a Igreja Católica 

iniciara um movimento, uma reação, no intuito de retomar sua posição politica e ideológica na 

sociedade, perdida após a Contra-reforma² quando os Estados nacionais tiveram que conceder 

aos movimentos políticos e ideológicos uma parcela do monopólio da Igreja. Essa reação vai 

se constituir “de poderosas organizações de massa visando ao controle e enquadramento da 

população católica.” (IAMAMOTO, 2005) Durante esse período a Igreja em nada se 

aproximará da “questão social”. Ela ficará mais próxima do Estado, tratando qualquer tipo de 

manifestação como atentado à moral e aos costumes, exigindo-se punições e censura.  

Com a crise do café no final da década de 20, muitas contradições são postas ao atual 

modelo político econômico, há uma crise de hegemonia entre as frações burguesas. De acordo 

com Iamamoto, (2005, p.151) 

________ 

² A Contra-Reforma foi uma série de medidas da Igreja Católica para conter o avanço do Protestantismo que 

ganhava força na Europa absolutista 
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O Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, canalizando para sua 

órbita os interesses divergentes que emergem das contradições entre as diferentes 

frações dominantes e as reivindicações dos setores populares, para, em nome da 

harmonia social e desenvolvimento, da colaboração entre as classes, politizá-las e 

discipliná-las, no sentido de se transformar num poderoso instrumento de expansão e 

acumulação capitalista.  

 

. 

Assim, o novo discurso politico será de proteção ao trabalhador em prol de harmonia 

social, sendo o trabalho apresentado como virtude à vida do trabalhador. Várias medidas, 

como revisão e ampliação da legislação social, são realizadas visando atender a uma parcela 

efetiva do proletariado. Em contrapartida o movimento sindical será ferozmente combatido, 

buscando a desmobilização da classe operária. O Estado usará de controle e subordinação 

para expandir a acumulação pela intensificação da exploração da força do trabalho. 

Nesse contexto de crise de hegemonia, a Igreja vê um enorme campo de intervenção 

na vida social. Igreja e Estado vão trabalhar com o objetivo comum de “resguardar” e 

consolidar a ordem e a disciplina social, estabelecendo mecanismos de influencia e controle a 

partir das posições da sociedade civil.  

A associação das Senhoras Brasileiras no Rio de Janeiro (1920) e a Liga das Senhoras 

Católicas em São Paulo (1923) são criadas durante a 1º fase do movimento de reação católica, 

onde já é possível observar uma postura diferenciada das atividades tradicionais de caridade, 

com uma participação maior por parte da burguesia Paulistana e Carioca. A assistência vai ser 

encarada não como um socorro aos indigentes e sim dentro de uma perspectiva embrionária 

de assistência preventiva, de apostolado social, atendendo e atenuando determinadas sequelas 

do desenvolvimento capitalista. (Iamamoto, 2005) 

Em 1932 é criado, a partir da necessidade da Ação Social e da Ação Católica de tornar 

mais efetivas as iniciativas e obras por parte da Igreja, o Centro de Estudos e Ação social 

(CEAS). As atividades desenvolvidas nele são no intuito de formação técnica especializada.  

Cabe aqui expor que a “questão social” nesse momento é vista pelo pensamento social 

da igreja católica como questão moral, como um conjunto de problemas sob a 

responsabilidade individual dos sujeitos. “A relação entre Igreja Católica e o Serviço social 

esta na gênese de toda a profissão na América Latina, fundamentando os primeiros objetivos 

políticos-sociais”. (Yazbek, 2009, p. 8) 
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Vão ser os esforços e ações desenvolvidas pelo CEAS que culminarão na criação em 

1936 da primeira escola de Serviço Social de São Paulo, a primeira do Brasil. Paralelamente a 

isso vão crescer as Instituições assistenciais estatais e uma nova demanda por essa formação 

técnica especializada surge. 

De acordo com Yazbek (2009) o Estado vai incorporar parte das reivindicações dos 

trabalhadores, estruturando políticas e ações na garantia de direitos sociais e trabalhistas, 

abrindo um mercado de trabalho para o “emergente Serviço Social brasileiro”. Desta forma 

através do Estado vão se ampliando seu campo de trabalho em função das novas formas de 

enfrentamento da “questão social”.  

“Assim acontece uma mercantilização própria dos que possuem essa formação técnica 

especializada que a transforma em força de trabalho e que pode ser comprada”. 

(IAMAMOTO, 2005, p.179) 

No Rio de Janeiro o marco da introdução do Serviço Social vai ser a primeira Semana 

de Ação Social em 1936. A partir dela surgem Instituições que vão culminar em 1944 com a 

criação da primeira escola de Serviço Social. 

Até este momento o Serviço Social se configura através da incorporação dos 

postulados doutrinários, teóricos e técnicos absorvidos pela influência europeia e norte-

americana. Mas não é observada nenhuma tentativa de teorização e adaptação crítica dessas 

teorias para a realidade brasileira. 

 

A caridade passa a utilizar os recursos que a ciência e a técnica lhe 

oferecem; mobiliza, além dos sentimentos, a inteligência e a vontade para o serviço 

da pessoa humana. O Serviço Social representa uma evolução dos antigos métodos, 

favorecida pelas descobertas científicas, pelo desenvolvimento dos estudos 

sociológicos e, principalmente, pela intensidade e complexidade dos problemas 

sociais presentes. Isso os distingue das antigas formas de assistência. (Iamamoto , 

2005, p.201) 

 

 

Assim, surge a necessidade de um Serviço Social para sanar e remediar as deficiências 

tanto individuais quanto coletivas decorrentes de certas circunstâncias, e não decorrentes de 
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um problema estrutural. O Serviço Social atuará no intuito de remediar certas deficiências 

generalizadas que não afetam a estrutura dos grupos sociais, tendo um discurso doutrinário e 

apologético. 

Durante o período da ditadura do Estado Novo (1937/1945) vão ser criadas as 

Instituições de assistência social no Brasil, procurando dar respostas às reivindicações do 

proletariado dando uma falsa impressão de que suas solicitações estão sendo respondidas, mas 

na verdade essas Instituições visavam o controle e enquadramento dessa população. Nesse 

contexto a primeira grande Instituição nacional de assistência social foi a LBA (Legião 

Brasileira de Assistência) com o objetivo de “prover as necessidades das famílias cujos chefes 

hajam sido mobilizados, e, ainda, prestar decidido concurso ao governo em tudo que se 

relaciona ao esforço de guerra”. (IAMAMOTO, 2005, p.250-251) A LBA foi importante para 

o Serviço Social, ajudando na expansão da profissão para o Brasil. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é criado em 1942 para 

organizar e administrar escolas de aprendizagem para industriários pelo país buscava suprir o 

mercado de trabalho de trabalhadores capacitados tecnicamente e ao mesmo tempo produzir 

uma força de trabalho ajustada ao desenvolvimento capitalista. Surgiu como principal 

instrumento de atuação coletiva do empresariado. A atuação do assistente social nesse período 

se oriente pela ótica de ajustamento dos “desvios” por parte dos aprendizes, contribuindo para 

o reforço da dominação de classe. 

Com o objetivo de “estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-

estar do trabalhador na indústria” (IAMAMOTO, 2005, p.268) o Serviço Social da Indústria 

(SESI) surge em 1946, sendo Institucionalizado pelo Estado para ser gerenciado e organizado 

pela burguesia, que por sua vez, vai ampliar sua atuação para além das fábricas, atuando na 

vida cotidiana do proletariado. Assim, o Serviço Social atua em todos os setores 

“promovendo ou facilitando a adaptação das atividades às necessidades dos operários” onde 

elas “sejam utilizadas na verdadeira educação e formação social do operário”. (IAMAMOTO, 

2005, p.277) 

Outra importante Instituição foi a Fundação Leão XIII, criada para intervir  

amplamente na recuperação dos habitantes das grandes favelas, que a cada dia cresciam mais 

no Rio de Janeiro, uma vez que esses viviam em extrema precariedade material e moral. Não 

é a toa que surge a necessidade de intervenção por parte do Estado nas favelas do Rio de 

Janeiro, era na capital que se situava a sede do partido comunista no Brasil, e o Estado temia 

que elas se transformassem em redutos eleitorais do Partido Comunista. Nesse sentido fazia-
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se necessário a intervenção sobre essa parcela da população buscando controlar e ao mesmo 

tempo aliviar os aspectos mais alarmantes da miséria social. Assim será sobre essa população 

marginalizada que atuará o serviço social tomando como bases de atuação a educação popular 

e formal.  

A Previdência Social no Brasil vai percorrer um longo caminho até chegar ao que 

conhecemos hoje. A primeira iniciativa nesse sentido será o Seguro Social, que nasce ainda na 

Republica Velha passa por vários momentos, como a criação das CAPs (Caixas de 

Aposentadorias e Pensões) e as IAPs (Institutos de aposentadorias e Pensões) que englobam 

grande parte dos assalariados urbanos. De acordo com Iamamoto (2005) a incorporação do 

Serviço Social será de forma lenta e gradual, sendo a primeira experiência oficial dentro da 

Instituição a administração da Seção de Estudos e Assistência Social, onde se objetiva 

pesquisar o modo de vida dos segurados. A autora vai frisar que as Instituições 

Previdenciárias sempre sentiram a necessidade de um profissional capacitado para o trato 

direto com os usuários, levando os a formar seu quadro de Serviço Social, uma vez que não 

existiam profissionais formados para suprir tal necessidade. Assim podemos dizer que o 

trabalho do assistente social dentro das Instituições Previdenciárias será no sentido de 

orientação dos usuários, de uma educação social, indo além da burocratização preestabelecida 

da Instituição, do que Iamamoto chama de “humanização” do Seguro Social.   

Assim vamos ter o Estado cada vez mais sendo responsável pelo disciplinamento e 

reprodução da força de trabalho. As Instituições aparecem cada vez mais desempenhando 

funções políticas, econômicas e ideológicas essenciais para a manutenção da dominação de 

classe. 

 

O processo de surgimento e desenvolvimento das grandes entidades 

assistenciais – estatais, autárquicas ou privadas – é também o processo de 

legitimação e institucionalização do Serviço Social. A profissão de Assistente Social 

apenas pode se consolidar e romper o estreio quadro de sua origem no bloco católico 

a partir e no mercado de trabalho que se abre com aquelas entidades. (Iamamoto, 

2005, p. 309) 
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Nesse contexto o Assistente social aparecerá como uma categoria de assalariados, 

sendo integrados aos aparelhos estatais da forma já existente, se voltando a parcela da 

população mais carente.  

Em meados da década 50, inicio de 60, surge à necessidade de mudanças na prática do 

serviço social, uma vez que o país passava por transformações na política econômica, com a 

instauração do Desenvolvimentismo – com a ideologia de busca da expansão econômica, no 

sentido de prosperidade, riqueza, grandeza material. De acordo com Netto (2005, p.136) “a 

instauração da autocracia burguesa cria os suportes histórico-sociais para a evicção do serviço 

social “tradicional””. Assim, três elementos serão importantes para detectar essa erosão: o 

reconhecimento de que a profissão precisa se ajustar a sociedade em mudança e crescimento; 

consequentemente necessita-se de um aparato intelectual reformulado e, por ultimo, a 

reivindicação para uma atuação não somente na execução de projetos. Esse processo torna-se 

mais forte quando permeia o campo profissional através de um complexo de mediações: 

ocorre um desligamento da fundamentação científica que era utilizada pelo Serviço Social, a 

sociologia e a psicologia acadêmicas; o deslocamento sociopolítico da Igreja, que como já foi 

mostrado está fortemente ligada às raízes da profissão; e o movimento estudantil, que será de 

total importância na critica ao modelo tradicional. 

Essa crítica ao Serviço Social tradicional vai ser expressa pelo movimento de 

Reconceituação, que vai acontecer em toda América-Latina na década de 60, sendo um 

movimento de rompimento das amarras imperialistas, de libertação nacional e de 

transformações da estrutura capitalista excludente, concentradora e exploradora. 

De acordo com Netto (2005), o movimento de Reconceituação foi comandada por uma 

questão elementar: Qual a contribuição do Serviço Social na superação do 

subdesenvolvimento? Questiona-se a intervenção profissional frente às novas demandas da 

“questão social”, aos instrumentos e métodos utilizados, sobre os procedimentos tradicionais 

na atual realidade nacional. Esse questionamento foi feito sob um cenário político especifico 

para a América-Latina de inserção dos países na nova divisão internacional do trabalho; a 

revolução cubana; o colapso de pactos políticos entre países que vinham do pós-guerra.  

Nesse contexto, as indagações sobre o papel da profissão diante das expressões da 

“questão social” acabaram por minar as bases tradicionais do Serviço Social, e assim surge 

como resposta ao conservadorismo uma união de assistentes sociais dispostos à renovação. 

Essa união marca os primeiros passos da Reconceituação. Esse grupo compunha-se 
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basicamente de dois seguimentos: o que previa a modernização do serviço social ao ponto de 

torná-lo compatível aos projetos desenvolvimentistas de planejamento social; e o outro que 

era configurado por setores mais jovens e radicalizados, que propunha a total ruptura com o 

passado profissional. Assim pode-se notar que esse grupo é bem amplo e heterogêneo.  

De acordo com Netto (2005) ao se exaurir as bases do serviço social tradicional a 

reflexão profissional se desenvolveu em três vertentes dentro do processo de renovação. A 

primeira direção é chamada de perspectiva modernizadora, onde se faz uma “tentativa no 

sentido de adequar o Serviço Social, enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal 

de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco de estratégias de desenvolvimento 

capitalista.” (NETTO, 2005, p. 154)  Nessa direção, não se observa nenhuma tentativa de 

romper com as bases tradicionais, mais sim um movimento de adequar abordagens 

estruturalistas, sistêmicas e funcionalistas com base na matriz positivista, de viés “moderno”. 

Há uma vinculação dessa perspectiva com a ordem sociopolítica derivada do golpe de abril de 

64 com a abertura de espaços socioprofissionais nas instituições e organizações estatais, 

submetidas à racionalidade burocrática das reformas promovidas pelo Estado ditatorial. 

A segunda direção é a perspectiva de reatualização do conservadorismo, onde se 

 

recupera os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da 

profissão, nos domínios da (auto) representação e da prática, e os repõem sobre uma 

base teórico-metodológica que se reclama nova, repudiando, simultaneamente, os 

padrões mais nitidamente vinculados à tradição positivista e às referências 

conectadas ao pensamento crítico-dialético, de raiz marxiana. (NETTO, 2005, 

p.157)  

 

 

Um traço marcante dessa direção seria o esforço no sentido de um novo suporte 

metodológico: a fenomenologia, na busca de uma reelaboração teórica e prática da profissão. 

Essa vertente apropria-se da visão de pessoa e comunidade, onde chama o serviço social a um 

papel de auxiliar na abertura dos sujeitos e sua vivência, de diálogo e transformação dos 

sujeitos em relação ao mundo, aos outros. Tem-se um esforço em fundar o Serviço Social em 

matrizes intelectuais mais sofisticadas, porém observa-se uma ausência de debate dessa 

vertente no interior do Brasil. 

A terceira direção, de acordo com Netto (2005), é a perspectiva de intenção de ruptura 

com o Serviço Social tradicional. Essa direção vai compor-se de traços únicos, como a sua 
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vinculação a universidade, e o seu conteúdo crítico com o desempenho tradicional e seus 

suportes teóricos, metodológicos e ideológicos. Esse movimento de ruptura é fruto do espaço 

universitário onde foi possível a troca intelectual entre os assistentes sociais e se deu sob o 

ciclo autocrático burguês.  

Netto aponta que o movimento de Reconceituação percorre um caminho dividido em 

três momentos diferentes: a sua emersão, a sua consolidação acadêmica e o seu espraiamento 

sobre a categoria profissional. A sua emersão é marcada pelo encontro de Belo Horizonte 

onde se tem os primeiros passos da intenção de ruptura por parte dos profissionais de serviço 

social, onde 

 

eles elaboram uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo profissional e propõem 

[...] em seu lugar uma alternativa global: uma alternativa que procura romper com o 

tradicionalismo no plano teórico-metodológico, no plano da concepção e da 

intervenção profissional e no plano da formação. (NETTO, 2005, p.263). 

 

 

Por volta dos anos 70 esse processo sofreu paralizações pelas ditaduras no Brasil e na 

América-Latina, não 
podendo

 ir à frente as propostas de ultrapassagem do subdesenvolvimento 

como função da transformação substantiva dos quadros societários latino-americanos. 

Qualquer pensamento crítico, qualquer tentativa democrática, reformista ou revolucionária era 

repreendida. Dava se por encerrado a tentativa de intenção de ruptura. Porém as obras feitas 

pelos assistentes sociais no final da década de 70 e inicio de 80 mostra que esse movimento se 

recupera e reaparece sob novas bases polarizando debates profissionais. Procura-se analisar 

criticamente as propostas de renovação da profissão e assim avançar para elaborações crítico-

histórico mais abrangentes apoiadas no recurso a concepções teórico-metodológicas de suas 

fontes originais.  

Dois traços são pertinentes para a profissão advindas do movimento de intenção de 

ruptura: um é a aproximação com a tradição marxista, foi através da Reconceituação que o 

serviço social vai ter contato de “forma aberta” com o marxismo, recorrendo a analise de suas 

fontes originais, antes inexistente, para se pensar a profissão, a historicidade, a atualidade 

profissional; e o segundo foi o reconhecimento da necessidade de criar uma unidade 
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profissional que tratem das problemáticas comuns da América Latina, uma unidade 

constituída autonomamente. 

Assim podemos ver que o movimento de intenção de ruptura trouxe para o Serviço 

Social elementos únicos para se pensar a profissão dentro da divisão sociotécnica do trabalho, 

sua localização na estrutura sócio ocupacional e a compreensão histórica da sua 

funcionalidade no espaço de mediações entre classes e Estado. 

 

1.2 – A IMPORTÂNCIA DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO NO COTIDIANO 

PROFISSIONAL 

 

O Serviço Social brasileiro já vem traçando um projeto profissional comprometido com os 

interesses da classe trabalhadora desde o final da década de 70, mas é com a chegada dos 

princípios e ideias do Movimento de Reconceituação que se pôde enfrentar o 

conservadorismo profissional em direção a um novo projeto profissional, o projeto ético-

político do serviço social. Esse processo é marcado politicamente pelo III CBAS, conhecido 

como o “Congresso da Virada”, em 1979, na cidade de São Paulo onde uma vanguarda 

profissional, de forma organizada, destitui a mesa de abertura composta por nomes de oficiais 

da ditadura e a substitui por nomes do movimento dos trabalhadores. 

De acordo com Netto (1999, p. 2), toda ação humana implica um projeto que baseia-se 

em “uma antecipação ideal da finalidade que se quer alcançar com a invocação dos valores 

que a legitimam e a escolha dos meios para atingi-la”. Percebe-se que assim se dá no Serviço 

Social e nas demais profissões que possuem um projeto profissional em que se delimitam seus 

objetivos e formas de efetivação de seu exercício. 

 

 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem da profissão, elegem os valores 

que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 

formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, 

prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas 

de uma relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as 

organizações e instituições sociais, privadas e públicas [...] (Ibid; 1999, p. 
4
) 
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De acordo com Netto (1999) os projetos societários são projetos coletivos e tem um 

traço peculiar no fato de se constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o 

conjunto da sociedade. O projeto profissional só pode ser entendido dentro do projeto 

societário.  

Os projetos societários podem ser transformadores, no intuito de estabelecer 

estratégias de mudanças sociais, ou conservadores. Dessa forma forma-se um pressuposto 

fundante do projeto ético-político: sua relação ineliminável com os projetos de transformação. 

As mudanças na sociedade se dão de forma constante. Assim, os projetos profissionais 

são mutáveis e flexíveis, a realidade é composta de um constante devir, sendo necessária uma 

certa flexibilidade para que as respostas oferecidas às novas demandas sejam capazes de 

enfrentá-las. 

É importante que o Projeto Ético-Político do Serviço Social não seja atrelado a 

nenhum tipo de conservadorismo, para que contribua com uma ordem societária emancipada, 

em que a realidade seja construída através da liberdade dos indivíduos. Se não fosse assim, 

perderia sua perspectiva de mudança. Estando articulado a outros setores da sociedade, possui 

a colaboração de outras profissões e de movimentos que lutam em prol da democracia.  

A dimensão política atribuída ao Serviço Social se dá pelo fato de a profissão realizar-

se em relações que envolvem poder, no movimento contraditório das classes sociais, em que 

as ações favorecem um ou outro projeto societário, baseado em valores éticos, presentes em 

nosso fazer profissional. O assistente social deve voltar-se para a implementação da cidadania 

e a garantia de direitos das classes trabalhadoras, como afirma o Código de Ética Profissional 

de 1993 em um de seus princípios fundamentais:  

 

 

Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure universalidade 

de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 

sua gestão democrática. (CRESS; 2005, p. 16) 
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O Projeto Profissional aponta o caminho para o fazer profissional, os valores que 

legitimam a profissão, seus saberes teóricos e práticos. Colabora para que a prática do Serviço 

Social aconteça de maneira homogênea, através de uma natureza ética que atravessa o 

referido projeto, não se restringindo apenas aos direitos e deveres profissionais, mas 

representam escolhas teóricas e políticas dos assistentes sociais. 

 Assim, o projeto se posiciona em favor da equidade e da justiça social, priorizando 

uma nova relação sistemática com os usuários em relação aos serviços oferecidos pelos 

assistentes sociais. Tem como componente estrutural o compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população, incluída nesta qualidade a publicização dos recursos 

institucionais, instrumento indispensável para a sua democratização e universalização e, 

sobretudo, para abrir as decisões institucionais à participação dos usuários. Sendo primordial 

uma boa articulação com os segmentos de outras categorias profissionais que partilhem de 

propostas similares para um efetivo empenho ético-político. 

 A intervenção profissional deve estar voltada para desenvolver as potencialidades 

humanas, tendo como seu valor central o reconhecimento da liberdade, compromisso com a 

autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, em que o indivíduo se 

perceba além dele mesmo, ao contrário da individualidade que sustenta o sistema capitalista. 

O Projeto Profissional do Serviço Social representa a luta pela democratização da 

sociedade brasileira, com a ampliação da cidadania, como também a defesa das conquistas 

que foram obtidas com a Constituição Federal de 1988. 

A consolidação desse Projeto implica em lutar contra forças que vêm de encontro com 

os ideais de: 

 

 

liberdade como valor ético central, o que implica desenvolver o trabalho profissional 

para reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, 

reforçando princípios e práticas democráticas. [...] na defesa intransigente dos 

direitos humanos, o que tem como contrapartida a recusa do arbítrio e de todos os  

 

 

O Serviço Social é uma profissão que se constrói no fazer histórico, acompanhando os 

processos de transformação da sociedade. Sendo assim, o perfil profissional requer um 

assistente social comprometido com sua permanente atualização, acompanhando as mudanças 
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que ocorrem no contexto social brasileiro, podendo, dessa forma, prestar um serviço de 

qualidade à população usuária, com políticas sociais que visem a autonomia dos indivíduos, e 

não a manutenção na sua situação de vulnerabilidade. 

Tudo isso configura a necessidade de competência na prática profissional, não a 

competência burocrática e organizacional, mas sim a competência teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ética-política, englobando uma abordagem histórica da realidade, 

considerando suas construções e determinações, e utilizando a técnica fundamentada nos 

princípios éticos-políticos.  

 Sendo assim, a competência implica: 

 

 

um diálogo crítico com a herança intelectual incorporada no discurso do Serviço 

Social e nas auto-representações do profissional [...] Supõe uma abordagem para 

além do Serviço Social, cuja porta de entrada para a profissão passa pela história da 

sociedade e pela história do pensamento social na modernidade, construindo um 

diálogo fértil e rigoroso entre a teoria e a história; [...] Exige um profissional 

culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico; atento para decifrar 

o não-dito, os dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do discurso autorizado 

pelo poder. (IAMAMOTO; 2002, p. 184) 

 

 

 Nesse sentido, o assistente social vai desenvolver suas ações pautadas no Projeto 

ético-político atuando nos diversos espaços sócio-ocupacionais que ocupa, desenvolvendo sua 

prática profissional, através de sua competência,  na busca a garantia dos direitos do usuário. 

 

1.3 – OS VÁRIOS ESPAÇOS SÓCIO OCUPACIONAIS DE ATUAÇÃO DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 

 Os espaços sócio ocupacionais que os assistentes sociais ocupam, são determinados 

historicamente e são produtos de processos sociais e ao longo do tempo foram se moldando e 

se diversificando, adquirindo novos contornos, fazendo emergir novas demandas e 

requisições, exigindo do profissional capacitação acadêmica que permita responder as novas 

imposições. 
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 Iamamoto (2009) traça um perfil do Assistente social brasileiro que como trabalhador 

assalariado vai vender sua força de trabalho e terá suas ações sujeitas ao poder dos 

empregadores e determinadas por condições externas, abrindo um grande dilema na profissão 

entre um projeto profissional que o coloca como um ser prático-social dotado de liberdade e 

teleologia e um trabalhador assalariado.  

 O Assistente Social sendo proprietário de sua foça de trabalho especializada necessita 

dos meios necessários para transformá-la em atividade – em trabalho. Esses meios que são os 

recursos financeiros, materiais e humanos em sua maioria se encontram nas mãos dos 

empregadores. A relação que o profissional assume com as múltiplas expressões da “questão 

social” – objeto de seu trabalho - assim como as políticas definidas pelos organismos 

empregadores, onde se estabelece demandas e prioridades a serem atendidas, são elementos 

importantíssimos para influenciar os perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. 

 Assim podemos dizer que enquanto trabalhador, ao vender sua força de trabalho para o 

empregador ele permite que ele use, aproprie-se, dessa mercadoria por um período de tempo 

determinado em troca de um valor. Porém durante esse período de trabalho, o trabalhador não 

tem poder livre de decisão sobre as suas prioridades, o que Iamamoto (2009) vai chamar de 

“peso do poder institucional”. Em favor de sua relativa autonomia é fundamental um respaldo 

- os valores que a orientam, competências teórico-metodológicas e operativas e prerrogativas 

legais necessárias à sua implementação - coletivo da categoria para a definição de um perfil 

da profissão. 

 De acordo com Iamamoto (2009, p.16)  

 

 

Verifica-se, pois, uma tensão entre o trabalho controlado e submetido ao poder do 

empregador, as demandas dos sujeitos de direitos e a relativa autonomia do 

profissional para perfilar o seu trabalho. (...) o trabalho do assistente social encontra-

se sujeito a um conjunto de determinantes externos, que fogem ao seu controle do 

indivíduo e impõem limites, socialmente objetivos, à consecução de um projeto 

profissional coletivo no cotidiano do mercado de trabalho. 

 

 

 Porém é necessário considerar as particularidades das condições e relações sociais que 

envolvem o trabalho profissional para deixar claro seus efeitos nos processos sociopolíticos e 

culturais de reprodução do capital. 
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 Historicamente o Estado tem sido o principal empregador do assistente social. E como 

servidor público incide sobre o seu trabalho a burocracia, elemento presente no âmbito do 

aparelho estatal, que permeia seu fazer profissional com procedimentos rotineiros e 

burocráticos que nem sempre garantem a efetividade no atendimento com os sujeitos. Nesse 

sentido faz-se necessário a busca por mecanismos de desburocratização para uma melhor 

qualidade do atendimento dos sujeitos que reivindicam direitos e serviços. 

 Na busca por responder à “questão social”, junto a um esgotamento de estratégias 

estatais e procurando ultrapassar a administração pública tradicional, centralizada e 

burocratizada, observa-se um movimento do Estado em deslocar as ações governamentais 

públicas no trato das necessidades sociais em favor de sua privatização, instituindo critérios 

no atendimento aos direitos sociais. As “Redes de Parcerias sociais” e os “Fundos de 

solidariedade” são exemplos disso, citados por Iamamoto (2009, p.22), sendo permeadas pelas 

“iniciativas de clientelismo, fragmentação institucional, ausência de participação e controle 

popular”, marcas históricas da assistência social no Brasil. Essas “Redes” são custeadas por 

verbas destinadas à Política de Assistência Social e juntamente com a gestão governamental 

criam um “novo modelo de gestão da área social”. Assim, “Esse processo se expressa em uma 

dupla via: de um lado, na transferência de responsabilidades governamentais para 

“organizações sociais” e “organizações da sociedade civil de interesse público” e, de outro 

lado, em uma crescente mercadorização do atendimento às necessidades sociais.” (Iamamoto, 

2009, p.23) 

 Nesse contexto, um espaço ocupacional que vem se caracterizando de muita relevância 

para o assistente social atualmente são os Conselhos, uma vez que neles se refratem interesses 

contraditórios e, portanto são considerados espaços de lutas e disputas politicas. , Iamamoto 

(2009) O conselho de saúde tem como objetivo principal discutir, elaborar e fiscalizar a 

política em cada esfera do governo. São compostos por usuários, gestores da saúde, 

prestadores de serviços públicos e privados, e trabalhadores em saúde. Tendo que ser 

composto por 50% de usuários e outros 50% por gestores e trabalhadores em saúde.  

 Eles dispõem de potencial para avançar o processo de democratização das políticas 

sociais públicas, mas também podem ser utilizados por aqueles que querem a reiteração do 

conservadorismo. Assim o propósito do trabalho nesse campo tem sido de “promover uma 

permanente articulação política no âmbito da sociedade civil organizada, para contribuir na 
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definição de propostas e estratégias comuns ao campo democrático (Bravo 2006; 

RAICHELLIS, 1998, 2006)”.  

 

 

Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social, é de suma importância 

impulsionar pesquisas e projetos que favoreçam o conhecimento do modo de vida e 

de trabalho (...) dos segmentos populacionais atendidos, criando um acervo de dados 

sobre os sujeitos e as expressões da questão social que as vivenciam. (Iamamoto, 

2009, p. 25) 

 

 

 O “terceiro setor” vem aumentando sua participação no ordenamento político-

institucional vigente da política social. Na interpretação governamental ele é considerado um 

setor “não governamental”, “não lucrativo” e voltado ao desenvolvimento social, que daria 

origem a uma “esfera pública não estatal”, constituída por “organizações da sociedade civil de 

interesse público”. Ele expressa a tendência de transferência da responsabilidade do Estado da 

“questão social” para a sociedade civil na garantia de políticas sociais. Se expressando em 

uma via dupla: de deslocamento das ações governamentais públicas no que se refere ao social, 

em direção à privatização, e de outro na crescente mercadorização do atendimento as 

necessidades sociais. 

 Esse contexto, juntamente ao processo de descentralização das políticas sociais 

públicas, principalmente na sua municipalização, vem exigindo um posicionamento 

diferenciado dos assistentes sociais, deixando de ser somente “executores terminais de 

políticas sociais” (NETTO,1992) , exigindo  novas funções e competências que requerem 

novas qualificações profissionais, como cita Iamamoto,(2009, p. 31) “[...] Os assistentes 

sociais estão sendo chamados a atuar na esfera da formulação e avaliação de políticas e do 

planejamento, gestão e monitoramento, inscritos em equipes multiprofissionais.” 

 Nos vários espaços sócio-ocupacionais de atuação do Serviço Social, a saúde se 

destaca historicamente pelo vasto leque de desdobramentos da “questão social” apresentados 

no seu cotidiano profissional, sendo necessário um profissional com compromissos ético-

políticos e competências teórico-metodológica para juntamente com a pesquisa de realidade 

poder decifrar as situações particulares que defrontam os assistentes sociais, como vamos 

abordar no capitulo seguinte. 
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2 - A PRÁTICA PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE 

OS LIMITES E POSSIBILIDADES DAS AÇÕES SOCIAIS NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA DE SAÚDE 

 

2.1 – HISTÓRIA DA SAÚDE NO BRASIL 

 

 

 Ao tratar de saúde como política pública, observamos vários conceitos que definem o 

processo saúde-doença ao longo da história, mas para entender o processo de garantia à 

coletividade temos que situá-lo dentro de contextos econômicos, sociais e políticos 

determinados.  

 Até a década de 1920, a saúde foi marcada por práticas isoladas de profissionais 

liberais. A assistência médica era destinada a quem podia pagar por ela, devido à inexistência 

de políticas de saúde; Outro traço característico deste período visto a crescente urbanização 

brasileira, foram às campanhas sanitárias que, com a intervenção do Estado, objetivavam a 

contenção das endemias e o mínimo de condições sanitárias. (Faleiros et al, 2006) 

 Em 1923 cria-se no Brasil a Previdência Social, com a Lei Eloy Chaves, e junto com 

ela, a primeira Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP), consequência do processo de 

desenvolvimento da indústria brasileira que substituiu o modelo agro-exportador da economia 

brasileira, fundado nos latifúndios de café. 

 O sistema de saúde era subdividido em Saúde Pública e Medicina Previdenciária. 

Sendo a primeira “destinada à população que não estava inserida no mercado formal de 
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trabalho”, (Cavalcanti e zucco, 2006, p.69) onde o Ministério da Saúde, criado em 1953, era 

responsável pela medicina preventiva tendo como foco as doenças infectocontagiosas; e a 

segunda “destinada aos contribuintes da previdência social” estando inseridos no mercado 

formal de trabalho, vai ter como gestor o Ministério da Previdência e Assistência Social e a 

ênfase de sua atuação será a especialização clínica e na medicina hospitalar. (Cavalcanti e 

zucco, 2006). 

 A política de saúde visava uma “higienização” do espaço urbano por intermédio de 

campanhas sanitárias, não sendo seu foco de intervenção a saúde dos trabalhadores, que 

adoeciam devido às péssimas condições em que viviam e à insalubridade a que eram expostos 

nos pólos industriais. 

 Este modelo de saúde, com ênfase nas campanhas sanitaristas, perdurou até a década 

de 1950, quando não conseguiu mais responder as novas necessidades de saúde geradas pelo 

acelerado crescimento econômico surgindo então, o modelo médico-assistencial privatista já 

no período de ditadura militar (1964-1985). 

 A implantação do regime militar de 1964 representou a exacerbação das relações 

assimétricas de poder do Estado em relação à sociedade onde, através da imposição de 

arrocho salarial sobre os trabalhadores, ocorreu a queda do poder aquisitivo dos assalariados, 

aumentando a concentração de renda dos mais ricos e a ampliação das desigualdades sociais 

assegurando os interesses do bloco no poder.  

 Buscando obter alguma legitimidade com a sociedade em meio às ações repressivas e 

uma modernização econômica excludente, algumas medidas direcionadas a população 

trabalhadora foram implementadas pelos governos militares. Assim, em relação ao sistema 

previdenciário, em meados dos anos 1960: os institutos de previdência foram centralizados 

pelo INPS – Instituto Nacional de Previdência Social; estabeleceram-se convênios entre 

empresas e o INPS para atendimento ao trabalhador nos locais de trabalho; e a previdência foi 

estendida para várias categorias rurais. (BRAVO, 2008) E na década de 70 com a criação do 

Sinpas – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, ocorreu uma separação entre 

os serviços de previdência social e saúde, ficando o primeiro sob responsabilidade do INPS e 

o segundo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) 

 Essa nova organização de atenção à saúde com vistas a uma ampliação dos 

beneficiários – dado que, todos os trabalhadores, independente da categoria profissional ou da 
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inserção formal ao mercado de trabalho, poderiam ter acesso ao atendimento médico – veio a 

consolidar o modelo médico-assistencial. (Bravo,2008) 

 De acordo com Bravo (2008) o final da década de 70 vai apresentar um quadro na 

saúde de medicalização da vida social, tanto na Saúde Pública quanto na Previdência Social, 

com ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, de 

ampliação previdenciária e articulação do Estado com os interesses do capital internacional, 

via indústrias farmacêuticas e de equipamentos hospitalares direcionando o sistema para a 

lucratividade. 

 Esse contexto, somado ao crescimento de número de denuncias na área da saúde, de 

reclamações dos precários atendimentos vai gerar uma insatisfação da população e 

mobilização social no sentido de garantir um sistema de saúde para além do atendimento 

satisfatório da “doença”, em uma “concepção política e ideológica de entendimento da saúde 

não como uma questão exclusivamente biológica a ser resolvida pelos serviços médicos, mas 

sim como uma “questão social” e política a ser abordada no espaço público”. (SILVA et al, 

2006, p.18) 

 Um fator importante a ser destacado referente ao movimento de Reforma Sanitária é 

que foi um movimento social, que contou com a participação de profissionais da saúde, 

pesquisadores, representantes de instituições e organizações da sociedade civil, que se 

mobilizaram formando alianças com parlamentares progressistas, gestores da saúde municipal 

e outros movimentos sociais. Tal movimento culminou em 1986 na 8º Conferência Nacional 

da Saúde, onde a saúde passa a ser definida, de acordo com CAVALCANTI E ZUCCO 

(2006, p.70) como “produto das condições objetivas de existência e resultado das condições 

de vida – biológica, social, econômica, cultural, particularmente das relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza por meio do trabalho.” Nesse sentido a saúde é 

apreendida como dimensão essencial da qualidade de vida, onde o processo saúde-doença 

envolve o conjunto da experiência social individualizada e vivenciada pelo corpo.  

 A 8º Conferência Nacional da saúde introduziu no cenário a discussão da saúde a 

sociedade, definiu o conceito da saúde como um direito do cidadão e delineou os fundamentos 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com base no desenvolvimento de várias estratégias que 

permitiram a coordenação, a integração e a transferência de recursos entre as instituições de 

saúde federais, estaduais e municipais. Com uma grande articulação com diversos agentes 

integrantes da conferência – sindicatos, moradores, partidos políticos, delegados - foi possível 
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ir além das discussões das análises setoriais, trazendo não só a solicitação de um Sistema 

Único, mas da Reforma Sanitária no sentido de um novo conceito de saúde, entendido no 

contexto em que o individuo está inserido, e, portanto de um novo sistema. 

 Assim a garantia da Universalização da saúde através do SUS, só foi possível com o 

movimento de Reforma Sanitária brasileira que começa a se configurar no final da década de 

1970, com o envolvimento de intelectuais/profissionais de saúde, movimentos sociais e 

estudantes no intuito de democratização da saúde. Esse movimento teve como principio 

básico de acordo com Vasconcelos (2003) a crítica à concepção de saúde restrita à dimensão 

biológica e individual assim como a afirmação da relação entre organização dos serviços de 

saúde e prática médica, tendo como fundamento a determinação social da doença para se 

pensar o processo de trabalho em saúde. 

 O conceito de saúde entendida como “ausência de doença” esteve presente até 1948 

quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) supera teoricamente essa concepção e define 

saúde como “completo bem-estar físico, mental e social”, passando a ter uma leitura 

“biopsicossocial” e entendendo o indivíduo além da dimensão biológica, instaurando um 

olhar multidisciplinar para o processo saúde-doença, pressupondo a atuação de outros 

profissionais na viabilização das políticas da saúde. Porém, essa visão de saúde mantinha a 

doença sob-responsabilidade do médico, mobilizando prioritamente profissionais que 

pudessem desempenhar a função de curar as enfermidades, como paramédicos, pressupondo 

uma intervenção médica no indivíduo no intuito de recuperar sua saúde com uso de 

medicação, tendo sua organização voltada para a lógica do adoecimento do indivíduo. E 

ainda, como cita CAVALCANTI E ZUCCO (2006, p.68), propunha um “estado ideal de 

saúde compartimentado em áreas (mental, física e social) que estão relacionadas ao 

organismo, sem situá-lo na realidade social, econômica e política na qual estava inserido”. 

 O SUS, como política de saúde esta compreendida dentro do tripé da Seguridade 

Social - juntamente com a assistência e a previdência social – assegurada pelo Art. 196 da 

Constituição Federal de 1988 que diz: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 
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 Seus fundamentos: universalização, a equidade, uniformidade e equivalência, 

organização descentralizada com direção única em cada esfera de governo, irredutibilidade 

dos valores dos benefícios, garantido seu caráter público e de responsabilidade do Estado, 

estão regulamentados, segundo Vasconcelos (2003), por duas Leis orgânicas a Lei nº8.080, de 

Setembro de 1990, que dispõem sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e funcionamento dos serviços, moldando uma nova forma de atenção a 

saúde; e a Lei nº 8.142, de dezembro de 1990, que dispõem principalmente sobre a 

participação da comunidade e ao repasse direto de recursos. Um ganho significativo com essa 

Lei foi à participação da comunidade na gestão do SUS mediante os Conselhos de Saúde, que 

como defini Vasconcelos (2003, p.77) “são órgãos permanentes de caráter deliberativo, 

existente nas três esferas de governo e dotados de poderes legais, onde usuários tem 

representação paritária em relação aos representantes do governo/prestadores de serviços e 

profissionais de saúde.”  Assim a participação da população nas políticas se faz necessária 

visando estabelecer novos mecanismos de gestão e organização dos serviços. 

 Com o objetivo de superar obstáculos político-burocráticos, visando à garantia de 

abertura de canais de participação, transparência e descentralização, o Ministério da Saúde 

(MS) buscou elaborar Normas Operacionais Básicas (NOB) para definir estratégias de 

operacionalização do SUS. Assim a NOB/91 “definiu critérios de repasse de recursos do MS 

para Estados e Municípios, unidades públicas e privadas, criando um padrão único de recursos 

tanto para serviços públicos quanto para privado”. (VASCONCELOS, 2003, P.78) A NOB/92 

redefiniu critérios de aplicação de recursos. A NOB/93 

 

definiu bases para o processo de descentralização e estabeleceu mecanismos de 

financiamento, controle e avaliação a partir da capacidade de cada município, 

caracterizando três estágios de gestão: Incipientes, Parcial e Semiplena. Criou ainda, 

as instâncias de pactuação do processo de descentralização, as Comissões 

Intergestores Bipartite, no campo estadual, e a Comissão Intergestores Tripartite, no 

campo federal (SILVA et al, 2006, p.128) 

 

 

  E a NOB/96 resgatou parte dos “princípios legais de transferência regular e automática 

fundo a fundo e, ao redefinir o financiamento do SUS, deu tratamento especial às ações 

básicas de saúde e estabeleceu as condições de gestão para os municípios”. (CAVALCANTI 

E ZUCCO, 2006, p. 72) 
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 A década de 90 no Brasil é marcada pela primeira eleição popular, após a Ditadura, do 

presidente Fernando Collor de Mello. Esse governo foi o primeiro a tentar implementar, com 

êxito ideológico, o projeto neoliberal no país, deixando de lado o projeto de reforma sanitária. 

Porém o mesmo foi marcado por crises econômicas, com denúncias de envolvimento com 

corrupção, levando ao impeachment de Collor em 1992. Assim, assume o então vice-

presidente Itamar Franco, que teve como maior dificuldade no governo a alta inflação que 

chegou a 50% em Junho de 1994. Em Julho de 1994 Itamar Franco estabelece o plano Real, 

implementado pelo Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, fazendo a inflação 

reduzir para 6,95% em Agosto. Buscando se manter, Itamar Franco vai articular um projeto 

político e um projeto econômico lançando a candidatura de Fernando Henrique Cardoso a 

Presidência da República (CASTRO E CARDOSO 2005). Marcam o seu governo a volta da 

discussão da Reforma Sanitária, a extinção dos INAMPS (Lei nº 8.689) transferindo as ações 

de saúde para estados e municípios, a aceleração da descentralização com a NOB 93, e o seu 

caráter que ao mesmo tempo em que tenta articular forças políticas no parlamento, Itamar 

Franco tenta manter uma relação populista com as massas. 

 Em 1995 é eleito o Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) que vai ter seu 

governo marcado por grandes mudanças no papel do Estado, que em um primeiro momento se 

mostrará como pilar do desenvolvimento interno e depois passará a dar suporte de 

competitividade internacional. (SILVA et al, 2006)  São privatizados os setores de mineração, 

telecomunicação e energia, e outros serviços são tirados da obrigação do Estado e repassados 

as empresas privadas, ou seja, o Estado diminui os seus serviços favorecendo assim o 

mercado. Na área social, nos dois últimos anos de governo, FHC implementou um programa 

de bolsas de ajuda social focalizadas nos segmentos mais pobres, como a Bolsa-Escola, 

Bolsa-Renda, Bolsa-Alimentação e Sentinela. A focalização de benefícios em determinados 

segmentos, por intermédio da concessão de bolsas e a gestão das mesmas pelo uso de cartões 

bancários, tornou-se a forma dominante de implantação de novos programas sociais por parte 

do governo federal. (SILVA et al, 2006) 

 Os principais destaques da área foram à aprovação da Emenda Constitucional nº29, de 

13 de setembro de 2000, que estabeleceu mecanismos de financiamento da saúde, com 

vinculação orçamentária para a área e correção dos valores de acordo com a variação nominal 

do PIB, conforme Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde, de 8 de maio de 2003; 

O aumento de equipes do Programa Saúde da Família atendendo três vezes mais a população; 

Em 1996 o governo cria o CPMF (contribuição provisória sobre movimentação bancária) 
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como medida emergencial a crise no financiamento da saúde – resultado da decisão do 

Ministério da Previdência Social de não mais repassar verbas para o Ministério da Saúde - 

ficando exclusivo da saúde até 2002. Assim, por mais que a reforma sanitária tenha se tornado 

uma prioridade política secundária durante a década de 1990, foram lançadas várias 

iniciativas, como um programa nacional de controle e prevenção de HIV/AIDS, maiores 

esforços para o controle do tabagismo, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

o estabelecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a criação de um modelo de 

atenção à saúde indígena. 

 O sistema de saúde brasileiro é formado por uma rede complexa de prestadores de 

serviços que competem entre si, gerando uma combinação públicoprivada financiada, 

sobretudo por recursos privados. De acordo com Vasconcelos (2003) o sistema de saúde tem 

três subsetores: o subsetor público, no qual os serviços são financiados e providos pelo Estado 

nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o subsetor 

privado (com fins lucrativos ou não), no qual os serviços são financiados de diversas maneiras 

com recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde suplementar, com 

diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. 

Os componentes público e privado do sistema são distintos, mas estão interconectados, e as 

pessoas podem utilizar os serviços de todos os três subsetores, dependendo da facilidade de 

acesso ou de sua capacidade de pagamento. 

 Na década de 90, mesmo com os princípios e diretrizes do SUS estando assegurados 

em lei, alguns entraves foram enfrentados para sua implementação. A hegemonia do projeto 

neoliberal vai apresentar uma saúde voltada para o mercado, focalizada, fragmentada e 

pontual, com tendências de contenção de gastos e descentralização com isenção de 

responsabilidade do poder central. Assim, “Ao Estado cabe garantir um mínimo aos que não 

podem pagar ficando para o setor privado o atendimento aos cidadãos consumidores”. 

(BRAVO E MATOS, 2008, p.10) 

 Segundo VASCONCELOS (2003), em janeiro de 1999, 70% da população do Rio de 

Janeiro estava sendo atendida pela medicina privada de saúde, seja diretamente através dos 

planos de saúde, ou indiretamente pela rede conveniada pelo SUS. Esses dados demonstram 

um posicionamento por parte considerável da população pelo sistema privado de saúde, ou 

seja, uma ausência de defesa de um serviço público de saúde universal. Esse fato se dá para 

além da falta ou precariedade de recursos humanos, materiais e financeiros, mas 
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principalmente, como cita (VASCONCELOS, 2003, p.78) “à não-introjeção da noção de 

direitos públicos à saúde que, transcendendo a democratização do consumo de assistência 

médica, considere os determinantes econômicos e socioambientais da saúde”. 

 Em 2002, Luís Inácio Lula da Silva é eleito para a presidência da república. A saúde 

no seu governo foi entendida como direito fundamental onde se assumiu compromissos em 

garantir acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde, tendo como 

principais diretrizes: “a ampliação do atendimento no SUS, de modo especial na atenção 

básica; o combate às endemias; e a melhoria do acesso aos medicamentos”. (BRAVO E 

MATOS, 2008, p.15) Porém, o que temos ao final de seu mandato é o aprofundamento da 

orientação macroeconômica da era FHC. (Olivar, 2010) As políticas sociais continuaram 

focalizadas – exemplo do programa saúde da família que não foi alterado no sentido de uma 

proposta de reorganização da atenção básica -, fragmentadas e subordinadas à lógica 

econômica, não sendo valorizada a concepção de seguridade social.  

 Assim, o que podemos observar da política de saúde atual é um “sucateamento” da 

rede pública. O usuário tem acesso universal aos serviços de saúde, mas os mesmos são 

prestados sem qualidade, decorrente de um modelo centralizado no atendimento médico. De 

acordo com Vasconcelos (2003), esse modelo centralizado no atendimento médico é que 

precisa ser reformulado objetivando a busca de qualidade dos serviços de saúde como direito 

universal. Assim há uma confusão entre direito universal e qualidade dos serviços, entre 

modelo e acesso, levando a um questionamento do direito universal a saúde. 

 A universalização da saúde está garantida por Lei na Constituição de 1988, assegurada 

como “direito de todos e dever do estado”, proposta regulamentada em 1990 pela Lei 

Orgânica da Saúde nº8.080 e a de nº8.142. Sendo estabelecido um novo conceito de saúde:  

 

Art.3° A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer, e o acesso a bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população expressam a organização social e econômica do País. (CRESS-

7ª Região, 2004) 
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 Assim, com um novo conceito ampliado de saúde, criaram-se também outros espaços 

de atuação para os trabalhadores da área de saúde, incluindo-se entre eles os assistentes 

sociais que passaram a ser reconhecidos como profissionais da área pela resolução n°218 de 

06/03/1997 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

2.2 – SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

 

 A inserção do Assistente Social na saúde se dá através do trabalho nas equipes 

multidisciplinares, que permitiu suprir a falta de profissionais, ampliar abordagem em saúde 

preventiva e educativa, e criar programas prioritários com segmentos da população. Nesse 

contexto o assistente social vai consolidar uma tarefa “educativa” com relação aos hábitos de 

higiene e saúde e atuará nos programas prioritários, tendo como lócus de ação os hospitais e 

ambulatórios. (CAVALCANTI E ZUCCO, 2006) 

 Tomando como base o estudo apresentado por VASCONCELOS (2003) - referente ao 

trabalho dos assistentes sociais na rede de saúde do Rio de Janeiro – vamos observar a prática, 

o cotidiano e o perfil do Serviço Social na saúde.  

 Assim, quanto a organização de seu trabalho, independente do tipo de unidade de 

saúde, independente das diferenças entre os usuários e das demandas dirigidas ao Serviço 

Social, os assistentes sociais seguem uma lógica de organização e ação de seu trabalho 

comum à área de saúde. Sendo da seguinte forma: o Serviço Social, “como um todo, está 

organizado em plantão ou plantão e programas, e a organização individual dos assistentes 

sociais pode ser realizada através de plantão, plantão e programas ou somente projetos ou 

programas”. (VASCONCELOS, 2003, p.161) 

 Dados mostram que a organização de plantões está presente em todas as unidades 

pesquisadas: em 100% dos Hospitais; 40% dos Centros Médicos de Saúde organizam só em 

Plantões e 60% em Plantões e participação em programas de saúde; Nas Maternidades 60% só 

em Plantões e 40% em Plantões, na emergência e em programas. (VASCONCELOS, 2003, 

p.162) Esses dados mostram a prioridade dada às atividades desenvolvidas no Plantão, fato 

que iremos abordar mais a frente.  
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 As demandas apresentadas ao Serviço Social são bem diversas abrangendo demandas 

dirigidas pela direção da unidade, pela Universidade e as demandas dos próprios assistentes 

sociais, sendo observado que as demandas apresentadas pelos usuários são em relação aos 

serviços prestados pelas unidades, à dinâmica da própria unidade de saúde e à doença em si. 

Essas demandas são consideradas pelos assistentes sociais como individuais dos usuários, 

sendo analisadas e tratadas individualmente. Assim só são levadas em conta as demandas que 

os usuários apresentam de forma direta para o assistente social, não sendo apreendido o que 

está oculto nas “queixas” e “problemas” apresentados pelos usuários e que podem estar 

relacionados á saúde. 

 Outras demandas dirigidas historicamente ao Serviço Social, principalmente aos que 

trabalham em Hospitais, Maternidades e Institutos, são a alta hospitalar, a remoção e a 

comunicação de óbito. Visando a orientação do profissional o Conselho Regional de 

Assistência Social da 7º Região promulgou duas resoluções no intuito de dar orientações as 

profissionais.  

 A Resolução nº49/96 CRESS 7º Região de 10/05/96, fala sobre a participação dos 

assistentes sociais na comunicação de óbito, onde o mesmo não é obrigado a participar da 

comunicação de óbito dos usuários que não tenham passado pelo atendimento do Serviço 

Social. Muitos assistentes sociais por desconhecerem a Resolução do CRESS tomam para si a 

responsabilidade de comunicar o óbito e outros que conhecem tendo uma análise equivocada 

não participam do processo. A pesquisa mostrou que a preocupação principal apontada pelos 

assistentes sociais entrevistados, quando não há um acompanhamento do Serviço Social, diz 

respeito ao prejuízo da família em não ter um apoio na forma do recebimento do falecimento 

no sentido de prestar apoio e das orientações sobre o sepultamento. E ainda que 43,5% dos 

assistentes entrevistados consideram importante esse acompanhamento contra 20% que não 

veem importância e 35% que não quiseram se posicionar a respeito. Dos 20% que não veem 

importância do Serviço Social no comunicado de óbito, é interessante observar o discurso que 

se faz no que diz respeito a quem cabe dar esse comunicado. Eles apresentaram argumentos 

diversos, entre eles o de que é uma tarefa administrativa e que então cabe à unidade 

providenciar “pessoal” para realiza-la, mesmo sabendo da preparação destes para trabalhar 

com os usuários. 

 Assim é perceptível o fato do comunicado de óbito ser um “problema” na equipe, 

sendo reconhecida a demanda pela participação do Serviço Social, mas que na prática é 
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negada pelos mesmos sem que se avalie as consequências disso na prestação de serviços aos 

usuários.  

 A Resolução nº68/97-CRESS 7º Região de 05/11/97, vem definir sobre as 

competências do assistente social na alta e Remoção nas unidades de saúde, entendendo a 

remoção como consequência da alta social, ou seja, remoção para casa ou asilamento. Não é 

considerada a participação do Serviço Social na remoção do paciente para outra unidade de 

saúde, deixando a cargo dos assistentes sociais decidir sobre o acompanhamento ou não. Cabe 

salientar que quando perguntado sobre a importância para os usuários do acompanhamento do 

Serviço Social na remoção hospitalar 43% dos assistentes sociais entrevistados se 

pronunciaram a favor dessa participação, 16,5% consideraram desnecessária e outros 40% 

disseram que a remoção não é atribuição do Serviço Social. Entende-se que ao Serviço Social 

não cabe à realização de trabalhos burocráticos na remoção, mas sim de tomar como objeto do 

seu trabalho a demanda por atenção a saúde como direito social. 

 Essas resoluções potencializaram debates dentro da categoria profissional resultando 

em um material formulado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) contendo 

“Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na saúde”, visando à orientação desse 

profissional. Assim, o CFESS vai orientar em relação ao comunicado de óbito dizendo que 

este deve ser realizado em conjunto com o médico, cabendo ao assistente social dar apoio e 

orientação necessária a família. Em relação à alta, vale destacar a orientação de que a alta 

hospitalar e a alta social devem acontecer juntas, devendo o assistente social identificar se há 

demanda efetiva para sua intervenção no processo de alta. (CFESS 2009) 

 A Rotina de trabalho dos assistentes sociais nas unidades de trabalho obedece a uma 

mesma lógica, por mais que cada tipo de unidade ofereça ações, demandas e usuários 

diferentes, sendo elas:  

contato com o usuário para levantamento das necessidades a partir do atendimento 

médico recebido, para providenciar encaminhamentos e orientações necessários à 

complementação da consulta – seja nos Programas, seja nas enfermarias ou nos 

ambulatórios. VASCONCELOS (2003, p.193) 

 

 

 Essa rotina apresentada diz respeito aos encaminhamentos burocráticos que 

respondem as demandas da Instituição, não sendo priorizada a saúde e as chances de se 

resgatar, no paciente, as condições de lidar com seu quadro clínico. 



39 
 

 A rotina dos Assistentes Sociais sofre pouca interferência externa por parte da 

Instituição ou da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e onde 72% dos assistentes sociais se 

dizem responsáveis pela organização de sua rotina, seja individualmente ou com a chefia do 

Serviço Social. 

 Dos assistentes sociais entrevistados 61% concordam com a atual rotina de trabalho; 

28% não concordam e 11% não se manifestaram. Porém quando perguntadas sobre a 

necessidade de mudanças na sua rotina de trabalho 57% apontaram para a necessidade de 

mudanças, mas menos da metade explicitou quais seriam elas. As que explicitaram indicaram 

uma necessidade de mudança na dinâmica do atendimento no plantão, com distribuição de 

tarefas entre todos os profissionais, mudanças no espaço físico e necessidade de mais 

assistentes sociais para inserção nos programas. 

 VASCONCELOS (2003) faz uma observação acerca da participação dos assistentes 

sociais entrevistados nos Conselhos de saúde, onde 50% afirmam a não participação do 

Serviço Social, 11% dizem não saber e 39% afirmam a participação do Serviço Social. Os 

assistentes sociais apontam a importância dos Conselhos de saúde, mas 49% deles não 

entendem a participação nestes fóruns como demanda para o Serviço Social e/ou uma 

atividade das quais realizariam, sendo raros os assistentes sociais que sinalizaram uma 

participação direta nos Conselhos.  

 A participação do Serviço Social nos Conselhos não é requisitada diretamente pelos 

usuários e nem pelos profissionais de saúde, ficando a cargo de solicitações de participação 

por parte da direção das unidades. Assim o Serviço Social não considera a participação nos 

Conselhos como demanda a ser atendida e efetivada.  

 Os Conselhos de saúde são importantíssimos na construção de espaços públicos de 

democratização da sociedade e na importância da participação direta no exercício do poder 

público. São espaços contraditórios, necessários às lutas por melhores condições de vida e 

saúde, devendo ser ocupados por profissionais que vão articular sua ação profissional 

objetivando os interesses e necessidades dos usuários. Para tanto, coloca-se como demanda 

aos assistentes sociais que objetivam tal ação uma capacitação política e técnica dos 

representantes dos Conselhos, - tanto dos usuários quanto dos profissionais de saúde - não 

percebida e, portanto não atendida pelo Serviço Social. A orientação ao usuário para sua 

participação nos Conselhos está prevista em lei e nesse sentido cabe ao assistente social ir 
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além das demandas postas pela Instituição, na busca por demandas captadas da realidade com 

objetivo de priorizar as ações necessárias aos usuários.  

 Observa-se que as determinações do código de ética profissional em relação à 

autonomia e possibilidades de trabalho, quando não reconhecidas pelo profissional corre o 

risco de um trabalho restrito, burocrático, imediatista, não sendo possível a esses um 

reconhecimento além da demanda posta. É preciso uma análise de qualidade, informações e 

conhecimentos de leis, normas, resoluções nas áreas políticas, sociais, econômicas para pautar 

um atendimento ao usuário buscando a garantia ao acesso aos serviços de qualidade. Sem o 

conhecimento e apropriação dessas conquistas e espaços pelos profissionais, principalmente 

pelo Serviço Social, os mesmos não podem ser utilizados como instrumento na defesa pela 

plena realização da democracia participativa. 

 Em relação à sistematização do trabalho realizado nas unidades de saúde não se tem 

um padrão de registro de dados, dificultando o estudo e a avaliação da prática dos assistentes 

sociais. A documentação dos atendimentos é utilizada, basicamente, para garantir a 

continuidade das ações por outro profissional ou para registrar os dados necessários ás 

direções da unidade. 

 Quanto ao planejamento do trabalho dos assistentes sociais, 32,5% declararam não ter 

projeto por escrito; 67,5% dizem ter projeto escrito, onde os mesmo fazem referencias às 

indicações realizadas pelos Programas de Saúde ou a projetos elaborados anteriormente, no 

passado. Alguns assistentes sociais afirmaram não utilizar nenhum dado concreto da realidade 

da população, uma vez que não planejam suas ações. (VASCONCELOS, 2003) 

 A importância do planejamento do trabalho e das ações por parte dos assistentes 

sociais se dá no fato do produto do planejamento não ser um simples documento a ser 

consultado, devendo ser encarado como um instrumento de luta, de negociação, de registro da 

prática.  

 

Se a formação profissional oferece os instrumentos teóricos para captar o 

movimento da realidade social é ao projetar suas ações que os profissionais se 

transformam em “recurso vivo” podendo, assim, contribuir com os usuários na 

busca por transformações das suas condições de vida e de trabalho, ou seja, 

promover a saúde. (VASCONCELOS, 2008, p.18) 
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 É neste sentido que podemos identificar um profissional propositivo e não passivo, no 

sentido de sua dimensão investigativa. A Dimensão investigativa do profissional é 

fundamental para desvendar as dimensões constitutivas da “questão social”, matéria de 

trabalho do assistente social, observando suas particularidades através de pesquisas que 

buscam identificar e construir estratégias que venham a orientar e instrumentalizar a ação 

profissional, permitindo não apenas o atendimento das demandas postas, mas identificar as 

demandas “ocultas”. 

 São requisitos para planejar: realizar levantamentos, estudos e pesquisas sobre a 

“questão social” - objeto da ação profissional - potencializando a análise e crítica dos dados 

com a produção teórica acumulada sobre suas diferentes expressões para compreender a 

realidade trabalhada. VASCONCELOS (2008)  

 Os procedimentos e instrumentos utilizados pelos assistentes sociais são a entrevista, a 

reunião, quando necessário, à visita domiciliar. No sentido de intervir na relação entre a 

unidade de saúde e a população visando seu acesso de forma mais rápida possível aos serviços 

de saúde, a abordagem é o procedimento de trabalho mais utilizado pelo profissional de 

Serviço Social na saúde é a informação. Prevista pelo Código de Ética Profissional (1993), em 

seu Titulo III Das relações profissionais, capítulo I e artigo 5º, a socialização das informações 

que irá permitir o acesso da população aos serviços sociais é um dos deveres do profissional 

junto ao usuário: “Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no 

espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários”. 

(CRESS-7ª Região, 2004) 

 Para desenvolver esse acesso à democratização das informações a população é preciso 

um profissional que tenha uma prática que objetive a viabilização dos direitos de cidadania 

aos usuários, bem como a democratização do acesso aos serviços de saúde e aos demais 

direitos, lutando assim, para efetivação desses junto à instituição e a outros profissionais, para 

que, desse modo, seja cumprido o que aponta o Código de Ética, já citado. 

 Ainda, a pesquisa aponta, em relação à autonomia profissional dos assistentes sociais, 

são observados que mesmo não possuindo a autonomia quanto aos recursos que gostariam de 

ter no atendimento aos usuários, os mesmos possuem autonomia nas ações desenvolvidas no 

interior das unidades em que trabalham, porém nem sempre façam uso dela para projetar e 

realizar seu trabalho. Essa autonomia é percebida no seu cotidiano quando assume algumas 

demandas sendo sua, ou quando as nega; ou ainda quando justifica suas escolhas e decisões 
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perante a unidade em que trabalha. Assim é necessário ao assistente social que busca uma 

autonomia em seu trabalho caminhar na direção do projeto ético-político, uma vez que esse 

vai nortear suas ações na busca de romper com as práticas conservadoras e burocráticas na 

defesa da ampliação e universalização dos direitos da população. (VASCONCELOS, 2003) 

  A atual organização do trabalho do Serviço Social faz com que o trabalho do assistente 

social seja direcionado para uma atuação que prioriza o atendimento das demandas que 

expressam interesses e necessidades imediatos e individuais, onde é necessário dar “conta” 

das demandas da unidade para um funcionamento correto de sua rotina sem conflitos. Tal 

prática é resultado da não apropriação teórica necessária para captar o movimento da 

realidade e do desconhecimento dos instrumentos de defesa dos direitos sociais, ficando o 

direito à saúde limitado ao acesso aos serviços. 

 Essa prática não permite uma articulação do trabalho profissional com os interesses e 

necessidades dos usuários e ao atendimento de suas demandas. Observa-se uma constante 

preocupação com o quantitativo de atendimentos realizados pelo Serviço Social, não se 

preocupando com a qualidade desse atendimento em relação à promoção, prevenção, 

educação e recuperação da saúde e nem com a participação, organização , crítica, controle 

social na da ampliação e universalização dos direitos. (VASCONCELOS, 2003) 

 De acordo com Vasconcelos (2003, p.238)  

 

as práticas desenvolvidas hoje pelos assistentes sociais na saúde podem ser 

consideradas como “tradicionais”, no sentido indicado por José Paulo Netto: “uma 

crítica empiricista, reiterativa, paliativa e burocratizada,” que, em sua intenção 

aspira a uma articulação com as necessidades e interesses da população, mas que em 

sua ação esta paramentada por uma “ética liberal burguesa”. 

 

 

 A autora aponta que devemos dar uma atenção especial ao fato de ser o Serviço Social 

o único serviço de nível superior acessível aos usuários livremente, sem ser necessário 

agendamento prévio como é exigido ao psicólogo, médico, nutricionista. Por mais que o 

Serviço Social não realize um trabalho que favoreça os usuários na utilização dos serviços de 

saúde como um direito social, é a busca do usuário na intenção de “furar” a burocratização no 

serviço das unidades que vai caracterizar uma demanda que merece atenção por parte do 

Serviço Social. Nesse sentido, faz-se necessário pensar alternativas que possam responder 
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favoravelmente ao usuário, não individualmente caso a caso, mas com respostas que 

culminem em ações sobre a rotina institucional, beneficiando os usuários em seu conjunto.  

 Sendo assim, é através do Plantão social do Serviço Social que o usuário conta com 

uma “porta sempre aberta” no intuito de conseguir ser ouvido e ter sua necessidade atendida 

pela instituição. Logo, sendo esse um espaço tão importante para a atuação do Serviço Social 

e presente na estrutura de seu trabalho, faz-se necessário discutir a prática vivenciada no 

Plantão do Serviço Social, apontando seus limites e desafios para um novo fazer profissional, 

baseado no Projeto Ético-político do Serviço Social. 

 

2.3 O PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA EM DEBATE 

 

 De acordo com Amador (2009) historicamente, o Plantão foi pensado e trabalhado 

visando o atendimento emergencial e burocrático às demandas trazidas à Instituição. Deveria 

ser o primeiro atendimento do usuário, onde seria averiguado se aquele pedido poderia ou não 

ser atendido de imediato pela instituição, ou deveria ser encaminhado a outra que pudesse 

atendê-lo no seu pedido de auxílio. Deixando claro uma preocupação apenas com o bom 

atendimento aos assistidos, buscando através do processo de seleção dos pedidos verificar a 

existência de “problemas sociais”. 

 Ao longo do tempo os Plantões Sociais passaram de um atendimento emergencial para 

um atendimento voltado a população sem condições de satisfação de seus direitos básicos, 

constituindo-se como um serviço permanente. 

 É possível observar que o Plantão Social atende demandas bem diversas, mas 

principalmente usuários que buscam acesso às políticas sociais, objetivando respostas 

urgentes, imediatas, de acordos com suas necessidades. Assim, 

 

 

No Plantão Social o usuário é recebido, ouvido (procura-se esclarecer o motivo da 

procura ou acompanhamento), e encaminhado para recursos externos ou/e recursos 

internos tendo como parâmetro o “bom” andamento da rotina institucional , os 

recursos disponíveis e as demandas explícitas dos usuários por orientações e 

inserção na rotina. (VASCONCELOS, 2003, p. 166) 
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 As demandas do plantão são atendidas individualmente através de orientações 

diversas, encaminhamentos internos e externos, esclarecimentos, informações, providências, 

apoio e aconselhamento no intuito do acesso aos direitos de cidadania pela população. Assim, 

a prática desenvolvida no plantão social deverá, então, intervir de modo a minimizar os 

entraves institucionais à população. “Contribuir para a alteração da correlação de forças 

institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária”. (CRESS-

7ª Região, 2004) 

De acordo Amador (2009), os assistentes sociais cumprem uma carga horária no 

plantão social que pode ser de 4 a 6 horas diariamente ou em “plantões” de 12/36 ou 24/72, 

dependendo do contrato estabelecido com a instituição empregadora. Nesse contexto dois 

elementos são fundamentais para se entender a dinâmica do trabalho do assistente social no 

plantão. Um deles é o fato do assistente social possuir mais de um vínculo empregatício, 

resultado da lógica plantonista própria da saúde, podendo até ser realizado um plantão único 

de 24h uma vez por semana. Outro elemento é o fato dos assistentes sociais não residirem na 

cidade em que trabalham, sendo uma particularidade dessa região. Esses dois elementos são 

de total relevância em relação ao posicionamento do profissional com os usuários e com a 

instituição, pois podem acarretar na dificuldade de integrar ações realizadas em equipe, uma 

vez que não há encontros entre os assistentes sociais, para o conhecimento das políticas locais 

e do contexto social local em que estão inseridos seus usuários.  

Porém, mesmo a definição de carga horária do assistente social limitando seu 

exercício de trabalho ao atendimento de plantão, não justifica a impossibilitando do 

desenvolvimento de outras atividades, uma vez que não é o espaço institucional que defini as 

ações do profissional como imediatista e burocratas, mas o contrário, o assistente social que 

poderá qualificar e aperfeiçoar suas ações dentro da instituição utilizando o referencial crítico-

dialético para compreender a realidade social. 

 A respeito da carga horária de trabalho do assistente social faz-se necessária um 

adentro a respeito da luta da categoria, do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, na 

garantia de uma carga horária de 30 horas semanais. Mesmo tendo esse direito aprovado ‘pela 

Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, traduzindo-se em melhores condições de trabalho, o 

que consequentemente gera melhor qualidade do serviço prestado à população, além de 

contribuir significativamente para a preservação da saúde das/os assistentes sociais, seu 

descumprimento é algo presente, sendo longo o caminho no sentido de fazer valer esse 

direito, exigindo uma mobilização constante dos profissionais.  
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Vasconcelos (2003) aponta que o Plantão Social do Serviço Social normalmente 

funciona em salas pequenas, sem ventilação que não respeitam a privacidade e o sigilo 

profissional, não sendo raros quando acontecerem atendimentos no mesmo espaço físico que 

se encontram outros profissionais e usuários. O sigilo profissional está previsto no Código de 

Ética profissional, Título III - Das Relações Profissionais, Capítulo V - Do Sigilo Profissional, 

onde diz em seu Art. 15 – “Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional.” 

E em seu Art. 16 –“ O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social 

tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.” Assim, cabe ao 

assistente social lutar dentro da instituição pela garantia da execução do seu sigilo 

profissional, sendo esse um importante elemento nas reivindicações e negociações ainda 

conflituosas dentro das instituições, garantindo a execução de seu trabalho e proteção do 

usuário.  

  O planejamento e sistematização do trabalho realizado dentro do Plantão Social são 

importantíssimos no sentido de romper com o imediaticidade do cotidiano profissional, na 

busca de direcionar e sistematizar ações e objetivos do exercício profissional para a garantia 

de acesso do usuário as políticas públicas de qualidade. Para além, eles permitem uma 

análisee e avaliação sistemática do próprio profissional em relação ao trabalho desenvolvido 

por ele.  

Nesse contexto, é fundamental a dimensão investigativa no exercício profissional na 

utilização de instrumentos de coleta de dados direcionada a pesquisa, na busca de apreender 

as particularidades da “questão social”, as políticas setoriais, a dinâmica dentro da unidade de 

trabalho, no sentido de desenvolver novas ações direcionada a efetivação dos direitos do 

usuário.  

Assim, um instrumento de trabalho utilizado pelo assistente social dentro do Plantão 

Social carregado de possibilidades que podem se transformar em propostas de superação da 

atual rotina do Serviço Social é o prontuário de atendimento. Esse instrumento é utilizado 

buscando colher dados, onde se arquiva todos os documentos e procedimentos sobre o usuário 

para registro na instituição e posterior consulta da equipe. Porém, podemos ver nele um 

instrumento de coleta de dados da realidade vivida pelo usuário, buscando uma análise no 

intuito romper com as práticas fragmentadas e rotineiras que permeiam o Plantão Social. 

Através da sistematização desses dados podendo reconhecer as reais necessidades das 



46 
 

demandas postas, para que o profissional possa projetar ações no sentido de saber os recursos 

necessários para absorver a demanda da instituição. 

Outro instrumento de registro utilizado pelo Serviço Social no Plantão é o Livro de 

Registro onde procura-se relatar os atendimentos realizados pelos assistentes sociais. Porém 

esse instrumento possui uma gama de registro de total importância para o desenvolvimento de 

ações desenvolvidas dentro da unidade. Mas ele não é utilizado como possibilidade no 

cotidiano profissional, ficando de lado como mais um serviço de registro do usuário. Cabe 

então ao profissional um entendimento desse instrumento como potencializador junto à equipe 

do Serviço Social, para discutir casos e estratégias de enfrentamento da realidade posta. Sendo 

importantíssimo para tal, o desenvolvimento de reuniões de equipe, que cada vez mais são 

deixadas de lado devido a rotina dos profissionais e regime de trabalho. 

Nesse sentido, não se pode perder de vista o compromisso que o profissional assume 

com os usuários que frequentam o Plantão Social, uma vez que ele é visto pelo usuário como 

uma forma de conseguir acessar os serviços de saúde da unidade que eles, por algum motivo, 

não conseguiram acesso. Assim, segundo o código de ética da profissão (1993), é dever dos 

assistentes sociais garantir a socialização das informações visando à garantia do acesso da 

população aos serviços sociais. Dentro do cotidiano profissional, isso se aplica em uma via 

dupla: de democratizar o acesso dos usuários aos serviços dentro da própria instituição; e o de 

repassar informações de direitos e serviços para fora da instituição.   

  Para tanto, precisam desenvolver suas ações com base no Projeto Ético-político do 

Serviço Social, que busca garantir a ampliação e consolidação da cidadania, garantia dos 

direitos sociais, universalidade dos bens e serviços relativos às políticas sociais, entre outros. 

O processo de trabalho do assistente social está vinculado à ampliação dos espaços 

democráticos, bem como à socialização das informações. O Plantão Social é a porta de 

entrada do usuário para a instituição, deve ser entendido como um espaço em que se possam 

construir políticas e ações que atendam, universalmente, as demandas trazidas por eles, 

concretizando os serviços, não como “ajuda do governo” ou como “caridade da instituição”, 

mas como direitos sociais, conquistados ao longo do tempo, através de lutas coletivas.  

 

Uma prática mediada pelo projeto ético-político do Serviço Social requer ir além das 

rotinas institucionais; requer buscar apreender as possibilidades de ação, passíveis 

de serem impulsionadas pelo profissional. (AMADOR, 2009, p.138) 



47 
 

 

 Podemos observar que a apreensão da realidade vivida pelos usuários, assim como a 

escolha dos processos e estratégias de ação no espaço institucional é uma tarefa difícil ao 

assistente social. Um dos motivos dessa dificuldade se dar ao fato da ausência sólida de uma 

formação teórica, no sentido de pensar criticamente a direção dada a prática profissional, e a 

falta de qualificação profissional permanente.  

 O assistente social no Plantão Social lida com situações singulares vividas pelos 

indivíduos e suas famílias, que são atravessadas por determinações de classes. Tal demanda 

coloca um desafiado a esse profissional no sentido de desentranhar da vida pessoal dos 

usuários a realidade vivida, o que esta além daquele atendimento imediato. Porém, somente 

um profissional com competência teórico-metodológica tem meios de estabelecer mediações 

entre a realidade dos usuários e a realidade local, contribuindo para um avanço sócio-político 

dos usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  O presente trabalho permitiu a refletir sobre o exercício profissional baseado no 

projeto ético político e procurou perceber os desafios postos na dinâmica do plantão social da 

saúde e seu caráter estratégico na viabilização do acesso do público-alvo aos serviços de 

saúde. Assim, buscou-se mostrar através das potencialidades do exercício profissional, 

baseado no que prima o projeto ético politico, que é possível realizar uma prática profissional 

no sentido de romper com as práticas imediatistas, fragmentadas, burocráticas do Plantão 

Social. 

 A criação do SUS, como resultado do movimento de Reforma Sanitária, passa a 

afirmação da Política de Saúde com direito social, indicando princípios de universalização, de 

dignidade e cidadania dos sujeitos, além de apontar a efetivação da saúde enquanto direito 

social através de um sistema descentralizado, com comando único, participativo (com 

controle social) e a primazia da responsabilidade do Estado com relação à política pública de 

saúde. 

 O movimento de Reforma Sanitária foi um movimento de ruptura com a política de 

saúde vigente voltada a medicalização da vida social, sem uma abordagem de saúde de 

prevenção, uma vez que a saúde não era compreendida dentro do contexto social em que 

estava inserido o indivíduo, com ênfase para a prática médico curativa. Acontece em um 

cenário interno brasileiro de crise no Estado, falência da atenção à saúde com inúmeras 

denúncias, reclamações dos atendimentos, insatisfação popular.  

 O Serviço Social nessa conjuntura política brasileira vai passar por um processo de 

revisão interna, de negação da vertente tradicional em busca de um novo modelo de 

consolidação e fundamentação teórica. Assim, em relação às mudanças políticas e econômicas 

vividas pela saúde, no movimento de Reforma Sanitária, o Serviço Social esteve presente e 

foi atuante nessas mudanças. 

 Ao situarmos o Movimento de Reconceituação do processo histórico do Serviço 

Social procurou-se mostrar como ele foi importante para a apropriação teórica metodológica e 
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para o redimensionamento da prática profissional no intuito de apresentar novas orientações, 

novos princípios de atuação profissional. 

 Nesse contexto, o período histórico que ocorreu o Movimento de Reconceituação no 

Brasil, passando pelo regime de ditadura militar de 1964, permitiu dar contornos diversos a 

profissão que se deslocava de um Serviço Social tradicional para um viés desenvolvimentista. 

Porém, a partir da década de 1970 a profissão já se deparava com as tendências da 

Reconceituação, no sentido de crítica ao tradicionalismo e conservadorismo da profissão. A 

partir da década de 1980 esse processo será observado através do movimento de organização 

da categoria, de maciça formação acadêmica, de pesquisa e produção acadêmica. 

 A construção do projeto ético-político profissional na década de 1990, foi resultado 

desse movimento objetivando romper com o Serviço Social tradicional.  Podendo dizer que 

sua construção está inscrita no conjunto de determinações sócio históricas, uma vez que 

propicia a renovação do Serviço Social durante a autocracia burguesa. 

 Assim o movimento de intenção de ruptura vai ser importantíssimo para se pensar a 

profissão dentro da divisão sociotécnica do trabalho, uma vez, que devido ao seu caráter 

interventivo é chamado a atuar em vários espaços sócio-ocupacionais, sendo o Estado o maior 

empregador dos assistente sociais, envolvidos com a execução e planejamento de políticas 

sociais, dentre elas a saúde, como sendo o que mais absorve os assistentes sociais. 

 A inserção do Serviço Social nesta área vem da nova concepção de saúde, pensando 

na inserção de outros profissionais que ajudassem na promoção da saúde, através de equipe 

multidisciplinar, intermediação no intuito de democratização do acesso do usuário às unidades 

e aos serviços de saúde.  

 Assim, pensando nas ações desenvolvidas pelo assistente social na viabilização das 

políticas de saúde, o Plantão encontra-se como um dos principais campos de atuação do 

Serviço Social.  

 O Plantão Social é um espaço muito diverso para a atuação do assistente social, pois 

permite que o mesmo apreenda as diversas demandas que envolvem a saúde, podendo, e 

devendo, a partir do atendimento da demanda posta contribuir para que os usuários se tornem 

conhecedores de seus direitos.  
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 Porém o que podemos constatar é que os serviços públicos de saúde cada dia estão 

mais precários resultado do atual modelo de política neoliberal, de administração pública 

tradicional, centralizada e burocratizada, onde cada dia mais a privatização ganha espaço, 

lançando uma mercantilização da saúde, onde quem tem condições de arcar com custos acessa 

a saúde privada, e onde quem não pode pagar sofre com o sucateamento dos serviços públicos 

disponíveis e a inexistência de outros. 

 A prática profissional do assistente social deve estar voltada para o atendimento das 

demandas trazidas pela população. Por isso, é necessária uma ação competente, visando 

contribuir para que os serviços sejam realizados de forma efetiva. 

 Assim, podemos retornar a pergunta posta na Introdução desse trabalho. Diante do 

atual trabalho desenvolvido pelo Serviço Social no Plantão Social, de ações burocratizadas, 

imediatistas, fragmentadas, individualistas e assistemáticas, como deve se posicionar o 

assistente social no sentido de romper com essa marca pejorativa que carrega o Plantão, no 

sentido de garantia da concretização dos direitos dos usuários? 

 Acreditamos, com base na bibliografia estudada e exposta no presente trabalho, ser 

possível a realização de um trabalho no intuito de romper com as práticas imediatistas, 

fragmentadas e burocráticas de trabalho do Serviço Social no Plantão Social. Para isso, faz-se 

necessário um profissional que vá além do atendimento a demanda posta, com capacitação 

técnica e teórica que implemente em sua prática um olhar crítico que possibilite desvendar as 

tramas presentes no cotidiano institucional, levando um serviço de qualidade ao usuário, no 

intuito de democratização do aceso do usuário às unidades e aos serviços de saúde.   

 Assim o desafio que se coloca hoje ao assistente social é a luta pela concretização do 

projeto profissional nos espaços do cotidiano, uma vez que exige do profissional uma análise 

crítica e rigorosa da realidade, assim como captar o que esta por detrás das demandas 

emergenciais postas pelos usuários ao Serviço Social.  

 Neste sentido, o Projeto ético-político do Serviço Social, irá nortear as ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais na superação de uma prática profissional imediatista, e 

efetivação dos direitos dos usuários. Para tanto, o profissional deve utilizar os parâmetros 

previstos no projeto profissional como instrumento de atuação para realizar uma intervenção 

de forma competente onde o profissional assuma uma postura ética frente aos obstáculos 

enfrentados no fazer da profissão. 
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 Nesse sentido, o profissional deve procurar fortalecer o caráter investigativo do fazer 

profissional, no sentido de reconhecer as particularidades das expressões da “questão social”, 

da dinâmica institucional, da política setorial, das demandas postas para o Serviço Social, 

procurando apreender seus problemas, desafios, situações administrativas. Assim como, é 

importante a análise do planejamento de suas ações, pois é através dela que será possível 

apreender na realidade dados concretos a serem analisados e transformados em ações através 

de projetos, programas. 

 Na busca de romper com a imediaticidade do Plantão Social no exercício profissional, 

faz se necessário um profissional que planeje suas ações com uma postura propositiva frente 

às demandas para o Serviço Social, visando dar respostas à população usuária atendendo suas 

reais necessidades. 

 Assim, várias são as demandas e desafios postos na rotina de trabalho do Serviço 

Social, nesse sentido é fundamental que o assistente social tenha o código de ética para 

orientar suas ações. Para destacar alguns aspectos do código de ética do Serviço Social, 

destacamos que este pode resguardar o profissional em sua relação com a instituição, quando 

diz da garantia e defesa de suas atribuições, livre exercício das atividades e ampla autonomia 

no exercício profissional; e orientar o assistente social quanto à relação usuário e outros 

profissionais, quando se refere à garantia plena de informação, democratização das 

informações, defesa dos direitos humanos e consolidação da cidadania.  

 De acordo com art. 5º do Código de Ética Profissional, constitui um dever do 

assistente social junto ao usuário “contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais”, (CRESS, 2005, p.29) assim é de total 

importância que o assistente social faça uso das suas atribuições profissionais para 

democratização de informação, nesse sentido em especial, para a participação do usuário nos 

espaços de conselhos. O espaço do conselho é para a participação direta da população no 

gerenciamento e fiscalização das políticas públicas. Esse espaço se torna fértil para a 

discussão em torno das demandas da população, sendo totalmente ignorado pelos usuários na 

maioria das vezes por falta de conhecimento. Cabe também dizer que esse espaço pode e deve 

ser ocupado pelo assistente social, já que este no seu cotidiano profissional ainda é o principal 

executor das políticas sociais.  

 Nesse sentido, podemos dizer que ao planejar e sistematizar suas ações, pautado no 

projeto ético politico da profissão, o assistente social tende a fortalecer sua autonomia 
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profissional dentro da instituição, no sentido de desenvolver seu trabalho visando à garantia 

dos direitos dos usuários. Para tanto faz-se necessário ao profissional que utilize da dimensão 

investigativa da profissão buscando apreender as expressões da “questão social” e procure 

desenvolver suas ações na busca ao acesso democrático do usuário as políticas públicas.  

 Diante do exposto, podemos concluir que apesar dos limites encontrados no trabalho 

dos assistentes sociais no Plantão Social da saúde, há um leque de possibilidades a ser 

concretizado, no sentido de cumprir com um compromisso ético-político de garantia de 

direitos e cidadania dos usuários, principalmente na perspectiva de promoção, prevenção, 

recuperação da saúde do usuário. Tal compromisso se torna possível quando o profissional 

tem condições de contribuir na construção de formas de acesso aos recursos e informações 

buscando formular estratégias que busquem efetivar o direito social à saúde. 
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