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RESUMO 

 

 

DINIZ, Ana Paula da Costa. O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

NA SAÚDE: um estudo aproximativo no Município de Niterói/RJ. 2018. Dissertação de 

Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional – 

Escola de Serviço Social, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

O presente trabalho tem objetivo analisar em que medida o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social (PEP) norteia a prática profissional dos profissionais da área da Saúde com enfoque na 

atenção básica e na saúde mental no município de Niterói. Para alcançar os objetivos 

propostos foram desenvolvidas, primeiramente, pesquisa bibliográfica e documental 

abrangendo literatura a respeito da temática estudada. A presente dissertação se divide em três 

capítulos: no primeiro, discutem-se as configurações do capitalismo no contexto de expansão 

pós 1970, elencando aspectos do cenário internacional e da realidade brasileira. No segundo 

capítulo, o debate trata da política de saúde desde sua gênese até atualidade – relacionando e 

correlacionando os principais desafios dessa política. E no último capítulo, desenvolvemos as 

análises sobre o PEP e apresentamos o resultado da pesquisa de campo realizada com 

profissionais do Serviço Social inseridos na atenção básica e da saúde mental do município de 

Niterói/RJ. Em nossos resultados, demonstraram-se, ainda que de forma parcial, quais as 

dificuldades encontradas no cotidiano profissional, as principais demandas requeridas dos 

profissionais e, principalmente, as percepções acerca do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, além disso, identificamos que a média de idade dos profissionais é de 52 anos de idade 

e a maioria moradora do município de São Gonçalo-RJ. Em relação a formação profissional, 

grande parte das entrevistadas refere formação em universidade pública com tempo de 

formação na área da saúde variando entre 04 e 30 anos e 75% dos entrevistados possuem 

vínculo empregatício precário. 

 

Palavras-chave: Serviço Social; política pública de saúde; projeto ético-político. 
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ABSTRACT 

 

 

DINIZ, Ana Paula da Costa. THE ETHICAL-POLITICAL PROJECT OF SOCIAL 

SERVICE IN HEALTH: an approximate study in the Municipality of Niterói/RJ. 2018. 

Master's Dissertation - Postgraduate Program in Social Work and Regional Development - 

School of Social Service, Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This paper aims to analyze the extent to which the Social Service Policy and Ethical Project 

(PEP) guides the professional practice of health professionals focusing on primary care and 

mental health in the city of Niteroi. In order to reach the proposed objectives, a 

bibliographical and documentary research covering literature on the subject was developed. 

The present dissertation is divided into three chapters: in the first one, the configurations of 

capitalism in the context of post-1970 expansion are discussed, listing aspects of the 

international scenario and the Brazilian reality. In the second chapter, the debate deals with 

health policy from its genesis until today - relating and correlating the main challenges of this 

policy. And in the last chapter, we developed the analyzes about the PEP and presented the 

results of the field research conducted with Social Service professionals inserted in basic care 

and mental health in the city of Niteroi / RJ. In our results, it was demonstrated, although in a 

partial way, the difficulties encountered in professional daily life, the main demands of the 

professionals and, especially, the perceptions about the Ethical-Political Project of Social 

Work, in addition, we identified that the mean age of professionals is 52 years of age and the 

majority living in the municipality of São Gonçalo-RJ. Regarding vocational training, a large 

part of the interviewees mentioned training in a public university with training time in the 

health area ranging from 04 to 30 years and 75% of interviewees have a precarious 

employment relationship. 

 

 

 

Keywords: Social Service; public health policy; ethical-political project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os filósofos limitaram-se a interpretar o 

mundo   de diversas maneiras, o que importa é 

modifica-lo 

Karl Marx 

 

 

 

Este trabalho foi construído com a finalidade de subsidiar a conclusão do Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal Fluminense. A presente dissertação tem como objetivo situar em que medida o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social norteia a prática profissional dos profissionais da 

atenção básica e da saúde mental no município de Niterói. Na proposta inicial do estudo, 

contava como objetivo realizar a pesquisa de campos em três áreas distintas: atenção básica, 

saúde mental (CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e Serviço de Internação do Hospital 

Jurujuba e uma unidade municipal de emergência no intuito de realizar uma pesquisa ampla 

que propiciasse uma análise comparativa. Entretanto, a demora para liberação por parte do 

setor responsável em autorizar a pesquisa na unidade hospitalar, fez com que a escolha 

metodológica se concentrasse nas unidades no âmbito da atenção básica e na rede de saúde 

mental do município de Niterói. A pesquisa foi orientada pela hipótese de que os profissionais 

assistentes sociais defensores da Reforma Sanitária têm como norteador da prática 

profissional o PEP.  

A apreensão do objeto de pesquisa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, 

estudo documental, com uma análise sócio histórica, a partir da revisão de referências da 

Saúde Pública, Reforma Sanitária e do Serviço Social no Brasil, que se relacionam com as 

temáticas: capitalismo, Política de saúde, e Projeto Ético-Político do Serviço Social e da 

pesquisa de campo e a pesquisa de campo que contou com a captação de informações por 

meio de entrevistas com as profissionais. 

No âmbito dos serviços públicos de saúde, constata-se o desmonte do Sistema Único 
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de Saúde (SUS) por meio da redução do investimento na saúde, privatização dos serviços, e 

por consequência aumento da judicialização das demandas de saúde por parte dos usuários.  

No campo do exercício profissional do assistente social, em consonância com seu 

projeto profissional, existe uma tendência a lutar pela garantia do acesso e ampliação de 

políticas públicas universais com vistas à consolidação e democratização do acesso da 

população usuária. Para tanto, é imprescindível o reconhecimento dos limites dentro dos 

marcos do capitalismo dependente nacional e as potencialidades em um contexto retração e 

enxugamento do aparelho estatal no que tange as políticas sociais.  

 O interesse pela discussão em torno do Serviço Social surgiu durante o período da 

residência multiprofissional em saúde no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Ao 

termino realizei uma discussão sobre o processo de trabalho do assistente social na oncologia 

a partir da experiência da residência. A referida discussão foi importante pelo debate em torno 

da compreensão que o assistente social não é detentor de um processo de trabalho específico, 

mas participe de um trabalho coletivo, enquanto trabalhador assalariado e profissão inserida 

na divisão social do trabalho. Ao ingressar no Programa de Mestrado em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da UFF a proposta inicial era discutir novamente sobre o processo 

de trabalho do assistente social no NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), mas ao 

longo do percurso acadêmico a opção realizada foi discutir sobre o projeto ético-político na 

saúde. A justificativa para tal mudança reside nas experiências e leituras ao longo do primeiro 

ano do mestrado que subsidiaram o amadurecimento e a construção de um novo objeto de 

estudo.  

A metodologia para realização desta pesquisa é direcionada a partir do caráter teórico 

e prático. Para construção desse estudo utilizaremos a metodologia pesquisa de caráter 

exploratório qualitativo, pois esta “pode nos ajudar na apreensão de proporções de tendências 

(...) para a percepção de questões obscuras até mesmo para os atores sociais” (BARRETO, 

HONORATO, 1999). Entende-se a pesquisa qualitativa como aquela que trabalha com o 

campo dos significados, razões, valores, atitudes, ou seja, o campo da produção humana que é 

composta por relações, representações e de intencionalidade. (MINAYO, 2008) Sendo assim, 

para a presente pesquisa possibilita uma compreensão e aproximação mais aprofundada do 

objeto de estudo. 

A análise do material pesquisado foi realizada a partir da sistematização dos dados, 
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partindo da análise dos seguintes eixos: saúde pública reforma sanitária, serviço social e 

projeto ético-político. Para examinar os materiais coletados que foram as entrevistas, foi 

utilizado como metodologia análise de conteúdo1.  

Como já salientado, por se tratar de pesquisa com seres humanos o projeto em questão 

foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro. Além disso, foi 

solicitada anuência do Departamento de Ensino e Pesquisa da Saúde Mental de Niterói e do 

Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Niterói. Para tanto, foram 

realizadas oito entrevistas com assistentes sociais lotados em unidades de saúde no âmbito do 

município de Niterói nos seguintes campos de atuação: atenção básica (Unidade Básica de 

Saúde – UBS e Policlínica de Saúde), Saúde Mental (Centro de Atenção de Psicossocial e 

Emergência Psiquiátrica), com o intuito de analisar estas inserções profissionais nas suas 

particularidades.  Na proposta originária o objetivo era a realização de 15 entrevistas, todavia 

percebeu-se no desenrolar da pesquisa que as oito entrevistas foram suficientes para a leitura 

de dados pretendida. Para uma análise comparativa a escolha por unidades diferentes reside 

na necessidade de apreender e conhecer em que medida há diferenciações nas demandas de 

atendimentos e no trabalho dos assistentes sociais entrevistados. 

O objetivo da aplicação do questionário é a identificação dos aspectos concernentes à 

relação entre o exercício profissional e o projeto ético-político do Serviço Social, ou seja, 

tentaremos captar em que medida o Projeto Ético-Político está sendo apropriado como 

referencial do trabalho do assistente social na saúde. 

O embasamento teórico do estudo será feito a partir das referências bibliográficas 

escolhidas sobre a temática abordada, incluindo-se aí a produção cientifica de autores que 

discorrem sobre a temática, teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de 

conclusão de residência, realizado durante o primeiro e segundo ano do mestrado com o 

intuito de instrumentalizar a análise coletados ao longo da pesquisa de campo. Será utilizada 

para isso além das publicações convencionais, a mídia impressa e eletrônica.  

O presente estudo pode contribuir para o debate da categoria profissional, pois visa 

discutir o exercício profissional do assistente social sob o prisma do projeto ético-político o 

                                                           
1 Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

1979, p. 42). 



    

 

 

 

 

 

          17 

que se apresenta como um desafio para a profissão, considerando que a atual conjuntura está 

na direção contrária dos princípios e valores deste projeto. Além disso, discutir a prática 

profissional é essencial, pois possibilita refletir e pensar em estratégias de intervenção para os 

assistentes sociais lotados nas unidades de saúde. Parte-se da compreensão que o projeto 

ético-político é ou deveria ser o referencial para o exercício profissional dos assistentes 

sociais na saúde, sendo fundamental captar suas expressões no cotidiano profissional. 

A apresentação do conjunto de nossa análise está estruturada em três capítulos: 

No capítulo 1, discutimos sobre as configurações do capitalismo na atualidade, 

destacando elementos conjunturais, para então adentrar no debate nacional e suas implicações 

para a política de saúde.  

 A proposta do capítulo 2, é debatermos acerca da política de saúde no Brasil. Para a 

consecução desse objetivo, introduz um breve histórico sobre as configurações da política de 

saúde no Brasil para a compreensão da herança histórica na conformação da referida política 

na primeira parte do capítulo. Retoma o debate sobre a Reforma Sanitária, já amplamente 

discutido por outros autores tendo como prisma de análise a problematização das legislações 

que regem a política de saúde, a Lei nº 8.080 e Lei nº 8142. A discussão em torno do 

financiamento é suscitada a partir de alguns dados que demonstram a diminuição do 

investimento público na saúde, tal processo reflete diretamente nos serviços prestados no 

campo da saúde.  

 No capítulo três, apresentamos a discussão sobre o projeto ético político do Serviço 

Social na saúde.  Para isto, inicialmente o presente capítulo traz o debate acerca da origem do 

Serviço Social no Brasil e seus aspectos constituintes, para então debater sobre as 

configurações atuais da profissão no campo da saúde, tendo como norteador o projeto ético-

político.  Diante de todo percurso teórico realizado, o último ponto do trabalho apresenta o 

resultado da pesquisa realizada com os profissionais inseridos no âmbito do município de 

Niterói, com o objetivo de demonstrar em que medida o projeto ético-político do Serviço 

Social é norteador da atuação profissional dos assistentes sociais na saúde. 
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CAPÍTULO I- AS CONFIGURAÇÕES DO CAPITALISMO NA 

CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE CONJUNTURAL 

 

 

 

Por um mundo onde sejamos socialmente 

iguais, humanamente diferentes e totalmente 

livres. 

 

Rosa Luxemburgo 

 

O presente capítulo propõe analisar sobre aspectos do capitalismo na 

contemporaneidade no mundo e no Brasil. Para tanto, o debate sobre a necessidade inerente 

ao modo de produção capitalista de concentrar capitais, e, por conseguinte a própria 

mercantilização das relações sociais é brevemente trabalhado. Podemos apontar a submissão 

dos sujeitos a vivências cada vez mais alienantes e entrelaçadas ao trabalho expropriado, 

limitando as possibilidades de uma vida para além do trabalho assalariado. As mudanças do 

capitalismo repercutiram diretamente na política de saúde no Brasil. A partir dos anos 1990 

pós período de promulgação da Constituinte, há um desmonte gradativo do modelo de saúde 

pública defendido pela Reforma Sanitária - que já naquele período não foi implementado em 

sua integralidade, com a precarização e o sucateamento dos serviços de saúde, desencadeado 

por um conjunto de ações governamentais com o intuito de reduzir o investimento estatal, em 

contrapartida, para assim elevar o aumento de companhias ofertando atendimento de saúde 

particular. A compreensão dessa conjuntura é imprescindível para a análise dos impactos na 

política de saúde, que ocorreram de forma gradativa e que ocorre até os dias atuais. 

A primeira parte do trabalho se propõe a discutir sobre o cenário internacional do 

capitalismo e apresentar alguns aspectos conjunturais capazes de subsidiar a análise da 

posição do Brasil no sistema capitalista, como um país de capitalismo periférico dependente e 

os impactos para a política de saúde no país. Ademais, para a clareza do processo da 

construção do projeto da Reforma Sanitária e do próprio Sistema Único de Saúde, o referido 

capítulo pondera sobre o a trajetória da saúde no país, com o propósito de compreender os 

traços históricos constitutivos da política de saúde no Brasil. 
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 1.1 - O cenário internacional em foco: elementos para análise  

 

 

A partir dos anos 1970, a crise estrutural do capital alterou consubstancialmente o 

processo produtivo, o papel do Estado e incidiu diretamente na composição do mundo do 

trabalho. Tal conjuntura justificou o discurso acerca da necessidade de alterar a função do 

Estado, cabendo ao mesmo “coordenar” as ações dentro de sua administração. Na realidade 

tal papel assumido pelo Estado não significa sua ausência, mas o redirecionamento das 

funções tendo como prioridade agir de modo a maximizar o lucro do capital. 

 

 

O final do século XX e a primeira década do século XXI demonstram a falsidade 

dos prognósticos dos que imaginaram um mundo pós-industrial, pós-capitalista e 

pós-moderno, no qual o trabalho perderia tanto seu sentido ontológico de 

configuração do ser humano, quanto seu sentido de base para a emancipação da 

humanidade, ou, ainda, o de elemento fundamental para extração do mais-valor e 

para a reprodução do capital. Ao contrário, a difusão da industrialização, isto é, de 

formas massivas de extração de mais-valor, sob suas mais variadas modalidades, 

fabril ou outras, arrisca submergir a humanidade em dejetos; a produção de 

trabalhadores disponíveis para o mercado acelerou-se com a superposição de 

inúmeras expropriações, incidindo em todo o mundo, embora de maneira desigual e 

intensificando crises sociais, porém barateou em nível planetário o valor da força de 

trabalho. (FONTES, 2010, p. 150). 

 

 

 

        Como salientado pela autora supracitada, o capital utiliza da forma tanto da forma fabril 

como da forma especulativa para expandir a extração da mais-valia, mas a centralidade versa 

sobre a exploração da força de trabalho.  No início do século XXI alguns discursos afirmavam 

a possibilidade de a categoria trabalho perder a sua importância devido ao desenvolvimento 

do maquinário da produção. Ao contrário, há como produto uma massa de trabalhadores fora 

do processo de trabalho, os denominados por Marx como “exército industrial de reserva” que 

exercem a função social tanto em nível de demonstrar aos inseridos no sistema produtivo, o 

sentimento de serem 'gratos' por terem um trabalho, funcionando como mecanismo para 

baratear o custo da força de trabalho.          

  Parte-se da compreensão de que o trabalho é a categoria fundante e essência do ser 

social. Através do trabalho o homem transforma a natureza e a si mesmo. Nessa interação 

tanto o homem quanto o objeto de sua intervenção se modificam e se aperfeiçoam. Entender a 
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centralidade do trabalho na vida social é de suma importância para a compreensão do seu 

valor na sociedade capitalista. 

O capitalismo tem em sua essência a necessidade de valorização do valor. A sociedade 

sob a forma de organização capitalista se organiza por meio de satisfação de necessidades – 

processo que contribui para maior dependência dos sujeitos a mercadorias, objetos e perda da 

liberdade. Na era capitalista, o trabalho invade o cotidiano da vida dos sujeitos de tal modo 

que por vezes a sua centralidade obscurece diante do avanço da tecnologia e da informática 

que tende a substituir o homem e maximizar os tempos da produção. Esse processo eleva o 

quantitativo de trabalhadores fora do mercado formal que tendem a ocupar postos de trabalho 

precários, mas nos exclui do processo de produção de valor. Pelo contrário, a existência de um 

grande quantitativo de trabalhadores exercendo trabalhos sem vínculos é fundamental para o 

capital com vistas à elevação e aumento dos lucros. 

Dessa forma também é relevante para o capital, “o roubo do tempo de trabalho alheio, 

sobre o qual se funda a riqueza atual” (Antunes, 2008, p. 54), se dá a partir da absorção do 

tempo de vida da classe trabalhadora seja através da intensificação ou prolongamento das 

jornadas de trabalho. É essencial ao desenvolvimento do sistema capitalista dispor do maior 

tempo possível de trabalho, em detrimento de outros tempos sociais, tendo em vista o objetivo 

principal de elevar o tempo de trabalho excedente ao mesmo tempo em que reduz o tempo de 

trabalho em detrimento de outros tempos como: lazer, família, entre outros. Em outras 

palavras, o tempo é direcionado para a reprodução da vida e produção do valor na sociedade 

capitalista por meio da elevação da extração de valor. A vida se resume a venda da força de 

trabalho e a redução do tempo livre.  

A análise de alguns elementos constitutivos do sistema capitalista é relevante para o 

debate atual da crise do capital. Primeiramente cabe apontar a incontrolabilidade do sistema 

metabólico de produção. A exploração inesgotável da força de trabalho é o alicerce do modo 

de produção capitalista, seja por meio da intensificação ou do prolongamento das jornadas de 

trabalho. Dessa maneira é essencial ao modo de produção capitalista a constante exploração 

da classe trabalhadora e a criação dos meios capazes de elevar as taxas de lucro.  

         Ao compararmos o sistema capitalista com outros modos de produção da vida social, 

constatamos que a interação entre homem e a natureza tinha como finalidade o uso social do 

produto do trabalho. Entretanto, sob o controle do capital há exploração da força de trabalho 
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tida como um dos elementos da produção capitalista e como tal uma mercadoria que tem valor 

de uso, para a produção massiva de mercadoria para fins de obtenção de lucro. 

 

 

Reduzindo e degradando só seres humanos à condição de meros “custos de 

produção” como “força de trabalho de trabalho necessária”, o capital pôde tratar até 

mesmo o trabalho vivo como mercadoria mais que “mercadoria comercializável”, 

igual a qualquer outra, sujeitando-o às determinações desumanizadoras de coerção 

econômica. (MESZAROS, 2007, p. 56) 

 

 

 Conforme discorre Netto (2012), vivemos período de plena barbarização da vida social 

comprovado pelos indicadores sociais e pelo modo de produção das forças produtivas e 

financeirização do capital. Comprovando assim a perversidade do modo de produção 

capitalista na atualidade aliada as estratégias implantadas de desestruturação da organização 

da classe trabalhadora. 

 As condições intrínsecas ao sistema capitalista a produção social e a apropriação 

privada da mesma agravam as crises que são inerentes ao próprio sistema que produz suas 

contradições. Ou seja, ao mesmo tempo em que cria as condições reais para satisfação das 

necessidades humanas, expropria a mesma para fins especulativos e lucrativos e por 

consequência, impossibilita a parte da produção de acessar a tais bens produzidos.  

 As crises são reflexos dos elementos constitutivos da fase imperialista, bem 

explicitado por Lenin, período de formação de monopólios bancários e industriais, 

centralização no mercado financeiro. 

 

O capitalismo, na sua fase imperialista, conduz à socialização integral da produção 

nos seus mais variados aspectos; arrasta, por assim dizer, os capitalistas, contra sua 

vontade e sem que disso tenham consciência, para um novo regime social, de 

transição entre a absoluta liberdade de concorrência e a socialização completa. A 

produção passa a ser social, mas a apropriação continua a ser privada. Os meios 

sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um reduzido número de 

indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre concorrência formalmente 

reconhecida, e o jugo de uns quantos monopolistas sobre o resto da população torna-

se cem vezes mais duro, mais sensível, mais insuportável (LENIN, 2005; p.26). 

 

 

 Podemos afirmar que as crises apontam para o limite destrutivo do sistema capitalista 

através dos meios de enfrentamento desses processos com guerras, destruição da natureza, dos 

direitos sociais e aumento da dívida pública. Em outras, as crises demonstram a incapacidade 
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de o sistema gerir e se manter frente à produção massiva de contradições que impedem a força 

de trabalho que explora de ter condições para consumir o produto do trabalho. As crises do 

sistema produzem desemprego, miséria que afetam diretamente a classe trabalhadora. As 

referidas expressões da questão social2 – fruto da contradição entre o capital e o trabalho. 

 

 

Na verdade, desde os anos 1990, em todos os continentes registraram-se crises 

financeiras, expressões localizadas da dinâmica necessariamente contraditória do 

sistema capitalista. E crises, não só as financeiras, fazem, também necessariamente, 

parte da dinâmica capitalista — não existe capitalismo sem crise. São próprias deste 

sistema as crises cíclicas que, desde a segunda década do século XIX, ele vem 

experimentando regularmente. E que, seja dito de passagem, não conduzem o 

capitalismo a seu fim: sem a intervenção de massas de milhões de homens e 

mulheres organizados e dirigida para a sua destruição, do capitalismo, mesmo em 

crise, deixado a si mesmo só resulta... mais capitalismo. (NETTO, p. 415, 2012) 

 

 

 As crises do sistema capitalista são intrínsecas ao próprio sistema, “não existiu, não 

existe e não existirá capitalismo sem crise” (BRAZ; NETTO, 2006), o que não implica dizer 

que em outros modos de produção não havia crises. Pelo contrário, nas sociedades pré-

capitalistas as crises tinham como origem a escassez da produção, a falta de recursos para 

suprir as necessidades dos sujeitos. Na ordem do capital, o cerne das crises reside na 

superprodução de mercadorias e na falta sujeitos consumidores de tais produtos. Podemos 

então afirmar que: “as crises são funcionais ao MPC: constituem os mecanismos mediante os 

quais o MPC restaura, sempre em níveis mais complexos e instáveis, as condições 

necessárias à sua continuidade” (BRAZ; NETTO, 2006). 

 

Entretanto, há um tipo de crise que o capitalismo experimentou integralmente, vai 

até hoje, por apenas duas vezes: a chamada crise sistêmica, que não é uma mera 

crise que se manifesta quando a acumulação capitalista se vê obstaculizada ou 

impedida. A crise sistêmica se manifesta envolvendo toda a estrutura da ordem do 

capital. (NETTO, 2012, p. 415) 

 

 

 Em relação ao papel do Estado, o mesmo utiliza o fundo público para transferir 

recursos públicos para o setor privado. Reforça-se a crise das políticas públicas de um modo 

                                                           
2“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de 

seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”. (IAMAMOTO, 

CARVALHO, P. 77, 2007) 
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geral, crise na saúde, na universidade pública, desconsiderando a raiz central desse processo. 

Em relação à saúde, o exemplo emblemático é a EBSERH3 (Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares), fundada em 15 de janeiro de 2011 com o objetivo de gerir os hospitais 

universitários. A partir da análise da legislação que regulamenta a EBSERH é possível inferir 

que a gestão pela referida empresa retira a obrigatoriedade de pagamento dos profissionais 

que atuam nas unidades dirigidas pela referida entidade e o próprio financiamento dos 

hospitais. Com a introdução da EBSERH os trabalhadores que seriam servidores vinculados 

às universidades públicas passam a serem trabalhadores regidos pelo regime da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT). Os impactos dessas medidas estão relacionados à redução de 

direitos – em relação aos trabalhadores dos hospitais universitários fim da estabilidade como 

servidor público, já que passam a ser contratados por meio da CLT; e na qualidade dos 

serviços prestados nestas unidades de saúde. 

 Sabemos que o Estado é um aparato fundamental para a reprodução e expansão do 

sistema capitalista, pois garante as trocas de mercadorias e a exploração da força de trabalho 

na forma de trabalho assalariado. Podemos afirmar que a existência do Estado é fundamental 

para o processo de valorização do valor, para a relação social entre o capital e o trabalho. 

(MASCARO, 2011) 

          Outra consideração importante entende o Estado como mediador. “A função de 

mediação que o aparelho de Estado desempenha, através de suas atividades administrativas 

e burocráticas rotineiras, adquire aqui uma importância decisiva para a determinação de seu 

caráter de classe” (CODATO, 2001, p.11). Para tanto, o Estado desenvolve todo um aparato 

burocrático constituído de regras, normas que permitem a fluidez do funcionamento do 

sistema capitalista, demonstrando seu cariz classista e quais interesses defendem. A visão 

restrita ao âmbito político reduz a análise sobre a ação do Estado, que tem como prioridade 

atender os interesses da classe dominante. 

 Uma característica comumente atribuída ao Estado, mas não exclusiva do aparato 

político estatal é a repressão. Por vezes, o Estado utiliza da força para reprimir manifestações 

contrárias à dita ‘ordem’, aqui, compreendida enquanto a ordem do capital. Toda ameaça ao 

andamento das trocas comerciais é duramente combatida por meio da repressão. Deve ser 

                                                           
3A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares teve sua criação autorizada pelo Lei nº 12.550, de 15 de 

Dezembro de 2011.    

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.550-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.550-2011?OpenDocument
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analisada “a repressão, que é um momento decisivo da natureza estatal, deve ser 

compreendida em articulação com o espaço de afirmação que o Estado engendra no bojo da 

própria dinâmica de reprodução do capitalismo” (MASCARO 2011, p. 19). 

 Numa sociedade sob o modo de produção capitalista as relações sociais são mediadas 

pela mercadoria, de maneira que remete a interações entre objetos e seres humanos como 

meros produtos de um processo de valorização do capital. “Nas sociedades capitalistas, todas 

as coisas se tornam bem passíveis de troca. Nesse tipo de interação plena, tanto a circulação 

quanto a produção de mercadorias se instituem por meio de formas sociais necessárias, como 

o valor e o dinheiro” (MASCARO, 2011, p.22).   

 O processo de valorização do capital se estabelece na relação entre mercadorias e a 

forma dinheiro aparece enquanto moeda de troca universal. Para que o dinheiro tenha caráter 

universal é necessária à criação de um espaço que facilite tal processo, agente externo aos 

produtores e aos detentores das mercadorias, o Estado (MASCARO, 2011). A atuação do 

Estado sob a falsa forma de agente alheio ao processo produtivo possibilita a legalização do 

processo por aparatos institucionais.  

 

O valor, o capital, a mercadoria, o poder político e a subjetividade jurídica se 

apresentam como mundo já dado aos indivíduos, grupos e classes, e suas formas não 

são dependentes da vontade ou da total consciência dos indivíduos. As práticas 

materiais, pelo contrário, operar a partir delas por meio da inconsciência de seus 

agentes. (MASCARO, 2011, p. 24) 

 

  

 O sistema é operado de tal maneira que os próprios sujeitos partícipes do processo não 

têm consciência, pois todo aparato é apresentando como algo natural, intrínseco a sociedade. 

Tudo é apresentando como elementos dados, seja o capital, a mercadoria e até o próprio 

Estado. Podemos inferir sobre a forma política do Estado que esta é específica do capitalismo. 

Sob essa forma de produção há separação na arena política entre o capital e o trabalho. O 

Estado neste processo aparece como terceiro integrante do processo, mas exatamente por 

assumir tal posição que é capaz de possibilitar a reprodução do capital (MASCARO, 2011).  

 Tais considerações são importantes e necessárias para a compreensão do papel 

desempenhado pelo Estado frente às crises do capital, aqui tratando especificamente do 

período pós 1970 e para o entendimento do processo de privatização da saúde pública no país 

– objeto a ser discutido no próximo capítulo. 
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 A partir dos anos 1970 as medidas adotadas pelo capital frente às crises cíclicas não 

impedem o surgimento de novas crises, mas apenas amenizaram as perdas do capital frente a 

um movimento inerente ao capitalismo. Tais alterações modificaram profundamente o traço 

do capitalismo na contemporaneidade com algumas ações. 

A crise dos anos 1970 aponta o limite do Estado de Bem-Estar social (modelo 

predominante nos países capitalistas centrais da Europa). Apresentava como característica a 

construção de um sistema de seguridade e a busca pelo pleno emprego nos moldes produtivos 

do taylorismo/fordismo.  Diante do contexto de crise, duas estratégias são apresentadas: a 

necessidade reforma do Estado e a introdução de um novo paradigma produtivo  

A primeira estratégia para retomada dos lucros é necessidade de reformar o Estado por 

meio da redução das políticas públicas; corte dos funcionários públicos; redução dos direitos 

dos trabalhadores e incentivos aos setores privados. E a segunda estratégia é a combinação do 

modelo taylorismo/fordismo com o Toyotismo. Até 1970 o padrão taylorista/fordista4 era 

hegemônico, mas a partir daí novas estratégias são criadas a chamada reestruturação produtiva 

por meio do modo toyotista de produção.  

 Essas mudanças incidem nas transformações no mundo do trabalho que culminaram 

na tese que defende o “fim da sociedade do trabalho”, e por consequência o próprio 

desaparecimento da classe trabalhadora.  

 Para Antunes (2008), o trabalho adquiriu contornos diferenciados, frente ao 

surgimento de um elevado quantitativo de trabalhadores em empregos precarizados 

desprovidos de qualquer proteção trabalhista. O grande imperativo é empreender a forma de 

ser da classe trabalhadora, sua “nova morfologia”, assim apreendida em suas formas como 

trabalhador operário industrial, do campo e dos setores de serviços. 

 

O resultado parece evidente: intensificam-se as formas de extração de trabalho, 

ampliam-se as terceirizações, as noções de tempo e de espaço também são 

metamorfoseadas e tudo isso muda muito o modo do capital produzir as mercadoras, 

sejam elas materiais ou imateriais, corpóreas ou simbólicas. (ANTUNES, 2008, p. 

107-108) 

 

 

                                                           
4 O modelo taylorista/fordista se estruturou com base no trabalho parcelado e fragmentado, em tarefas 

decompostas, cuja ação do operariado era reduzido a um conjunto repetitivo de atividades que no trabalho 

coletivo produzia mercadorias. (ANTUNES, 2009) Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 

negação do trabalho. São Paulo: Boitempo editorial, 2009. 
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 A reestruturação produtiva com a introdução de maquinário robótico substituiu parcela 

da população trabalhadora. Tais alterações fundamentaram discursos sobre o “fim do 

trabalho” diante da revolução científica e tecnológica em curso desde a metade do século XX 

com a introdução da robótica, desenvolvimento da biologia, da química e física, 

possibilitando a redução da necessidade da força de trabalho no processo produtivo. 

 

 

O capital pode emergir e triunfar sobre seus antecessores históricos como um 

sistema de controle sociometabólico pelo abandono de todas as considerações da 

necessidade humana vinculada às limitações dos valores de uso não quantificáveis, 

sobrepondo-lhes – como pré-requisito absoluto de sua legitimação para se tornarem 

alvos aceitáveis de produção – os imperativos fetichistas do valor de troca 

quantificável e sempre expansivo. Eis como a forma historicamente específica do 

sistema do capital: sua variedade burguesa capitalista passou a existir. 

(MESZAROS, 2007, p. 56) 

 

 

 Dentre as necessidades imediatas para a restauração das taxas de lucro, o projeto 

neoliberal combinou flexibilização das relações de produção e de trabalho, desregulamentação 

das relações comerciais e financeiras e privatização do patrimônio público com a 

transferência para o setor privado. 

 

[...o projeto neoliberal restaurador viu-se resumido no tríplice mote da 

“flexibilização” (da produção, das relações de trabalho), da “desregulamentação” 

(das relações comerciais e dos circuitos financeiros) e da “privatização” (do 

patrimônio estatal). Se esta última transferiu ao grande capital parcelas expressivas 

de riquezas públicas, especial mas não exclusivamente nos países periféricos, a 

“desregulamentação” liquidou as proteções comercial-alfandegárias dos Estados 

mais débeis e ofereceu ao capital financeiro a mais radical liberdade de movimento, 

propiciando, entre outras consequências, os ataques especulativos contra economias 

nacionais] (NETTO, 2012, p. 417) 

 

 

 

 A reflexão realizada por Netto (2012), sintetiza os elementos presentes no 

neoliberalismo. Primeiro a flexibilização das relações de trabalho e produção, a 

desregulamentação que se refere à eliminação das barreiras para os fluxos comerciais, e por 

fim, a privatização do setor público. Tais medidas impactam diretamente na política de saúde, 

mas especificamente nos serviços prestados que tendem a lógica de mercado, temática a ser 

problematizado no próximo ponto.  

Em relação a origem do neoliberalismo, surge após a segunda guerra mundial como 
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uma reação no campo teórico e político ao modelo do Estado interventor e de bem-estar. 

Apresenta como texto de origem O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, elaborado em 

1944.  Nesse texto o autor ataca diretamente a atuação do Estado, a considerando como fatal 

para a liberdade econômica e política (ANDERSON, 1995).  

Com a crise do capitalismo, em 1973 com um período de grande recessão, com taxas 

baixas de lucros, o cenário mudou. A conjuntura propiciou a aceitação das ideias de Hayek 

que afirmava que a origem na crise residia no poder exercido pelos sindicatos, e de forma 

geral no próprio movimento operário, com suas reivindicações em relação aos salários e a 

pressão pelo maior investimento do Estado na área social. A alternativa parecia clara, manter 

um Estado forte no que tange a sua capacidade de romper com os sindicatos e nas 

intervenções econômicas. (ANDERSON, 1995) 

 O livre jogo das forças do mercado, o individualismo, podem ser destacados como 

elementos importantes ao se tratar das características do neoliberalismo. Em tese, a solução 

está no crescimento individual que se propagaria para o âmbito da coletividade. Trata-se de 

que “o Estado neoliberal deve favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o 

regime de direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e do livre comércio. 

Trata-se de arranjos institucionais considerados essenciais à garantia das liberdades 

individuais” (HARVEY, p. 75, 2008). 

Harvey (2008), apresenta dois motivos que dificultam a descrição do caráter do Estado 

sob o neoliberalismo. O primeiro deles refere-se aos desvios no modelo da teoria liberal. E o 

segundo, trata das formas evolutivas diversas do desenvolvimento do neoliberalismo, que 

culmina em variações e adaptações a depender de cada lugar e de cada tempo histórico. Em 

outras palavras, é difícil construir uma teoria geral do Estado, ou afirmar que há um modelo 

de Estado neoliberal. 

 

As corporações imperialistas, o grande capital, implementam a erosão das 

regulações estatais visando claramente à liquidação de direitos sociais, ao assalto ao 

patrimônio e ao fundo público, com a “desregulamentação” sendo apresentada como 

“modernização” que valoriza a “sociedade civil”, liberando-a da tutela do “Estado 

protetor” — e há lugar, nessa construção ideológica, para a defesa da “liberdade”, da 

“cidadania” e da “democracia”. (NETTO, 2012, p. 417) 

 

 A ofensiva do capital aos moldes neoliberais atingiu diretamente as relações 

trabalhistas se estendendo para o âmbito das políticas sociais. O processo de privatização dos 
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setores públicos com o discurso da ineficiência do Estado em gerir as instituições culminou na 

piora da oferta dos serviços tendo como desdobramentos a privatização dos setores de 

transporte, comunicação, entre outros. A necessidade de desregulamentar estende-se para o 

livre trânsito de mercadorias entre as nações visando o livre comércio desprotegido de 

quaisquer barreiras alfandegárias. 

A redução da regulação estatal é um direto ataque aos direitos sociais existentes, a 

todo bem e fundo público, com o argumento que a não intervenção do Estado nesses campos 

possibilita ampliação dos lucros. A desregulamentação dos mercados e não ausência do 

Estado com sua função de interventor na economia é essencial para facilitar o fluxo de capital 

entre os países é de extrema relevância e intrínseco ao livre mercado e importante para a 

fluidez da competitividade capitalista.  

 O âmbito de atuação do Estado concernente ao fluxo de mercadorias é passado para a 

conta do mercado. A competitividade a nível internacional é apresentada como elemento 

natural, visto que, possibilita melhora da produtividade, diminuição dos preços, e dessa 

maneira mantem sobre controle as taxas de inflação. Por conseguinte, o aparelho Estatal deve 

atuar coletivamente para reduzir todos os limites ao movimento do capital (HARVEY, 2008).  

O papel do Estado Neoliberal é eliminar todas as barreiras, fronteiras que impedem o fluxo de 

mercadorias internacionalmente. Em relação à realidade brasileira, podemos elucidar que o 

Estado Brasileiro segue a mesma lógica com o desprotecionismo alfandegário. 

Apesar de todo discurso ideológico a favor da não intervenção estatal, nos países 

desenvolvidos os Estados mantêm sua força e riqueza, com muita regulação nos mercados, 

cobrança de impostos e a promoção de protecionismos para ampliação de capital (BORÓN, 

1999). 

Segundo Borón (1999), podemos apresentar quatro dimensões que expressam a vitória 

no campo ideológico e cultural do neoliberalismo. A primeira refere-se à mercantilização de 

direitos conquistados como a saúde, educação, dentre outros, transformados em mercadorias. 

Ou seja, há desconstrução do conceito de direito para a ideia de um produto a ser 

comercializado/comprado no mercado. 

Outra dimensão trata da ofensiva sobre a figura do Estado tida como elemento 

negativo e, por conseguinte, a exaltação das qualidades do mercado. Em terceiro, o sucesso 

em criar um senso comum neoliberal na sociedade, e para tanto, grande investimento nas 
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mídias e suas tecnologias fora realizado de modo a adquirir aprovação da população das ações 

políticas promovidas pelo capital. E por fim, o neoliberalismo foi capaz de não apenas 

conquistar as camadas populares, mas também extensos setores da sociedade capitalista bem 

como da política, de que o ideário é a melhor alternativa.  

Um dos aspectos que comprovam a eficiência do neoliberalismo no campo ideológico 

é a redução dos espaços públicos, com concomitante expansão de empresas privadas em 

setores anteriormente geridos por instituições estatais. Trata-se, portanto da privatização que 

significou o direcionamento das demandas dos cidadãos para a tida iniciativa privada. 

(BORÓN, 1999). Aqui, constata-se o reforço a sociedade de consumo de bens anteriormente 

tidos como direitos dos cidadãos.  

          O capitalismo é um sistema produtivo que sobrevive e se mantem ao desconsiderar as 

necessidades humanas em prol da maximização dos lucros oriundos da exploração máxima da 

força de trabalho, submetendo as relações sociais às relações de produção capitalistas. As 

mudanças operadas pelo capital visam a recuperação das taxas de lucro criando novos meios 

de exploração do trabalhador. “Todas as transformações implementadas pelo capital têm 

como objetivo reverter à queda da taxa de lucro e criar condições renovadas para a exploração 

da força de trabalho” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 218). 

        O sistema capitalista ao mesmo tempo em que cria as condições materiais para à redução 

do tempo destinado ao trabalho através do aumento da produtividade, de igual forma, frente a 

interesses opostos que constitui a relação capital X trabalho, impõe limites a uma vida com 

sentido tanto dentro quanto fora do trabalho, sendo a classe trabalhadora condicionada a nutrir 

e carregar valores que negam a libertação de si e toda a humanidade da exploração do capital 

(LARA, 2011). 

          Para a classe trabalhadora, constata-se a desregulamentação das relações trabalhistas a 

criação e ampliação de trabalhos precários, livres de qualquer regulamentação trabalhista e, 

por conseguinte redução salarial dos trabalhadores e o retorno a antigas formas de emprego 

com extensivas jornadas de trabalho, disparidades salariais entre homens e mulheres, 

demonstrando a eficiência das medidas adotadas pelo capital.  Outro ponto diz respeito à 

redução do trabalho vivo (mão-de-obra) pelo investimento no trabalho morto (maquinário), 

diante do desenvolvimento das forças produtivas um imenso quantitativo de trabalhadores 

permanece fora da produção fabril, aumentando o índice de desemprego que é parte 
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constitutiva do sistema capitalista. 

          A partir destas considerações, faremos alguns apontamentos no próximo ponto sobre as 

particularidades do capitalismo na realidade brasileira, com o intuito de oferecer ao leitor um 

panorama geral sobre a realidade nacional. 

 

 

 

1.2 O Capitalismo na Contemporaneidade: a realidade brasileira em debate 

 

 

O século XX no Brasil foi marcado por fortes lutas populares nas cidades e no campo. 

Podemos destacar três períodos importantes de intensas lutas para a história do Brasil: 1920-

1935 1955-1964 e 1975-1989. Nos três casos, embora de maneira diversa, a repressão se 

intensificou quanto mais violentamente quanto maior era a tendência de aproximação entre os 

setores urbanos e rurais (FONTES, 2009). 

Destacamos do período dos anos de 1920, a Coluna Prestes e o Bloco Operário e 

Camponês – primeira legislação geral do trabalho, que segregava trabalhadores rurais e 

urbanos consolidando processo de industrialização brasileira. 

Na década de 1955-1964 – período de aumento do contingente de trabalhadores 

urbanos, trabalhadores urbanos e rurais reunidos reivindicando a reforma agrária ao lado das 

demais reformas de base. 

E no último período entre, 1970-1980 – sob o regime da ditadura fortaleceram-se 

entidades organizativas das classes dominantes lideradas pela fração monopolista, industrial e 

bancária. Período de lutas operárias, embates dos trabalhadores rurais e de lutas populares 

diversas com destaque para fundação do PT (1981), Central única dos trabalhadores (CUT) e 

do Movimento dos sem teto (MST). 

No período do final dos anos de 1980, mas precisamente em 1988, é promulgada a 

Constituição Federal, que regulamenta juridicamente os direitos sociais genericamente 

prometidos, tais como os estabelecidos no tripé da seguridade social: saúde, assistência e 

previdência social. Em 1989, eleição de Fernando Collor de Mello, início de um período de 

recuo, desmonte dos recém-direitos conquistados através dos grandes planos de demissões e 

da preparação para as privatizações. 
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Fontes (2009), salienta um descompasso político, entre a ascensão das lutas dos 

trabalhadores e sua organização, enquanto que no cenário internacional, estes enfrentavam um 

processo de julgamento imposto pelos governos neoliberais. 

Sobre a realidade brasileira, podemos atestar que a expansão do capitalismo não 

seguiu os moldes dos países centrais, nem tampouco há traços de revoluções burguesas 

nacionais. Podemos afirmar sobre a burguesia brasileira que: 

 

Essa burguesia brasileira remói, resulta e promove contradições. No ruminar de 

antigas contradições, atualiza as heranças das formas de dominação pregressas, das 

quais se instaura como herdeira. Assim, retomam os traços de uma colonização que 

a independência política jamais intentou seriamente ultrapassar, como as formas 

persistentes de racismo e a recriação de sua subalternidade no âmbito cultural, 

permeável e porosa a todas as expressões do lixo cultural internacional (do fast food 

às televisões, onde se destaca o Big Brother), ao lado de uma pujante cultura 

brasileira, repetidas vezes estropiada e caricaturada. (FONTES, 2009, p. 312) 

 

Ou seja, uma classe que mantem traços coloniais de dependência brasileira e sua 

posição subalterna no cenário internacional. Ao mesmo tempo em que reafirma uma indústria 

cultural pobre, vazia de conteúdos, com o intuito de massificar a população de informações 

alienantes. 

 Braz (2012), aponta duas observações acerca da crise contemporânea capitalista que 

são de suma relevância. A primeira refere-se à visão a-histórica das crises que tende a 

conduzir a visões fatalistas. A segunda concepção refere-se à ideia de que é possível reverter 

às crises mediante ações anticíclicas, e na aposta em medidas que representam o novo 

keynesianismo, que no Brasil é denominado de neodesenvolvimentismo. 

 

O neodesenvolvimentismo como sendo um novo projeto de desenvolvimento 

capitalista que surge com a crise do neoliberalismo no Brasil. Na verdade, trata-se 

de uma nova visão de desenvolvimento capitalista baseado na criação de um novo 

patamar de acumulação de capital por meio da ação do Estado capaz de criar, por 

um lado, as condições macroeconômicas para o crescimento da economia capitalista 

e, por outro lado, ao mesmo tempo, a ampliação do mercado interno por meio da 

redução da pobreza e políticas sociais redistributivistas focadas no subproletariado. 

(ALVES) 
 

 

Considerado um fenômeno recente, o neodesenvolvimentismo surge na metade dos 

anos 2000. O projeto desenvolvimentismo mistura de incentivo estatal as grandes corporações 

privadas econômicas; investimento de dinheiro público em infraestrutura e a ação do Estado 
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por meio dos programas de transferência de renda que ofertam o mínimo para consumo, 

aumento do salário mínimo. Entendem-se como uma estratégia pós-neoliberalismo no Brasil 

com o objetivo de elevar o poder de consumo dos tidos como mais pobres – seguindo critérios 

pré-estabelecidos, e desta maneira, aumentar os investimentos.  

 

O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os aspectos 

“positivos” do neoliberalismo – compromisso incondicional com a estabilidade da 

moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de 

qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional – com os aspectos 

“positivos” do velho desenvolvimentismo – comprometimento com o crescimento 

econômico, industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade social. 

(ARRUDA, p. 679, 2012) 

 

 

 Parte-se do entendimento que o desenvolvimento é forma de enfrentamento das 

desigualdades sociais. Mas não se considera os impactos da crise mundial do capital na 

economia brasileira, nem tampouco se discute os impactos dessas medidas em longo prazo. 

 Podemos apontar alguns problemas em relação ao neodesenvolvimentismo. O 

primeiro deles refere ao fato de não se debater a relação entre a dependência nacional externa 

e a segregação social.  

 Os efeitos da ordem mundial do capital sob o país são desconsiderados e não é 

analisado o horizonte dos efeitos da crise internacional no Brasil. Em suma, não são 

discutidos os efeitos em longo prazo, apenas o contexto atual do país descolado da realidade 

internacional (ARRUDA, 2012). 

 Soares (2011), em relação à realidade brasileira destaca que o processo de 

democratização no país ocorreu pelo alto. Temos a instauração do pleno direito ao voto, mas 

em contrapartida uma massa considerável da população com condições precárias de vida e 

imensa dificuldade de acessar o sistema de seguridade social proposto na Constituição de 

1988, com ênfase para o Sistema Único de Saúde. 

 Dentre as medidas para o enfrentamento dos reflexos da crise mundial de 1970 no 

país, ressaltamos a restruturação produtiva que combina renovações tecnológicas e modos de 

produção arcaicos, além de uma nova racionalidade Estatal vinculada para uma atuação direta 

na economia. Tal movimento se processa como uma contrarreforma regressiva em relação aos 

direitos sociais já conquistados e apregoados na carta constitucional, fundado em elementos 

característicos do capitalismo na contemporaneidade, já debatido anteriormente. 
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 Para exemplificar, no que tange a política de saúde, constata-se a mercantilização dos 

serviços, ampliação e expansão da indústria farmacêutica e de equipamentos hospitalares, de 

unidades de saúde privadas e aumento dos planos de saúde no país para todos os bolsos, para 

todas as rendas e com as mais variadas coberturas. Nos próximos itens discutiremos de forma 

introdutória a política de saúde no Brasil. 

A partir da década de 1990, altera-se a escala de concentração de capitais com base no 

território brasileiro, através do crescimento de investimentos diretos estrangeiros, 

concentração estimulada pelas privatizações, de centralização (fusões e aquisições) de 

empresas, pela continuidade das associações entre capitais brasileiros e estrangeiros. 

Em relação ao processo de internacionalização, no caso do Brasil, o mercado internou 

sofreu com esse processo, tanto pela presença das empresas estrangeiras como pelo aumento 

do conteúdo importado da produção. Podendo ser caracterizado como um processo de 

internacionalização do mercado interno. Tendo como resultado a manutenção da característica 

de um grande país exportador de produtos primários (matérias-primas) e de produtos com uso 

intensivo de recursos naturais para os países desenvolvidos. 

Há a extensa desnacionalização e perda da soberania econômica, confirmando a 

manutenção do país como plataforma de expansão do capital multinacional aqui sediado. 

Sendo a desnacionalização, acoplada a dependência e a subalternização da burguesia 

brasileira em escala internacional aqui, não foram revertidas. 

Em relação às políticas sociais, podemos apontar o processo caracterizado como 

“reforma” do Estado brasileiro para Behring (2003), que pode ser denominado como a 

contrarreforma do Estado, por apresentar um caráter regressivo frente às conquistas da Carta 

Constitucional de 1988 e do conjunto de direitos sociais contidos nesta. As políticas sociais 

nesse período aparecem direcionadas/focadas nos mais pobres com critérios seletivos e 

excludentes e tendem a perder seu caráter universal. 

 

Ao Estado cabe um papel coordenador suplementar. Se a crise se localiza na 

insolvência fiscal do Estado, no excesso de regulação e na rigidez e ineficiência do 

serviço público, há que reformar o Estado, tendo em vista recuperar a 

governabilidade (legitimidade) e a governance (capacidade financeira e 

administrativa de governar). A perspectiva da reforma é garantir taxas de poupança e 

investimento adequadas, eficiente alocação de recursos e distribuição de renda mais 

justa. O lugar da política social no Estado social-liberal é deslocado: os serviços de 



    

 

 

 

 

 

          34 

saúde e educação, dentre outros, serão contratados e executados por organizações 

públicas não-estatais competitivas (BEHRING, 2003, p. 173). 

 

 

 Aponta-se o Estado como responsável pela crise, devido a sua regulação excessiva e 

prejudicial, sendo necessária uma reorganização do seu papel com vistas a aperfeiçoar da sua 

administração. No que tange a intervenção na área social, há forte transferência de 

responsabilidade a organizações da sociedade civil, frente à ineficiência do Estado em gerir 

determinados serviços como saúde, educação (BEHRING, 2003). 

 As ações do Estado voltadas para área social restringem-se a mera reprodução da força 

de trabalho, a concepção de cidadania volta-se para a ideia do ter em detrimento do ser, ou 

seja, é considerado cidadão sob essa ótica o sujeito capaz de consumir e integrando-se ao livre 

jogo das forças do mercado, o que na realidade não passa por um processo de escolha pessoal, 

mas do lugar que se ocupa nessa sociedade. 

 O acesso às políticas sociais restringe-se diante das reformas coordenadas pelo Estado, 

perdem o caráter universal frente ao ideário neoliberal que individualiza as demandas e 

necessidades dos sujeitos os culpabilizando por seus problemas sociais. Dentro deste contexto 

há ampliação das políticas de transferência de renda, focadas nos mais pobres, como o bolsa 

família enquanto solução pragmática para a desigualdade social. Esse movimento é de suma 

importância para o capital visto que possibilita a essa parcela beneficiária destes programas o 

poder de compra e assim consumir possibilitando a continuidade do ciclo do capital. 

 Nesse sentido é importante considerar que o sistema de direitos sociais que se 

condensam na Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social) passa por um 

processo de fragmentação, e segundo MOTA (2006): 

 

Embora a arquitetura da seguridade brasileira pós-1988 tenha a orientação e o 

conteúdo daquelas que conformam o estado de bem-estar nos países desenvolvidos, 

as características excludentes do mercado de trabalho, o grau de pauperização da 

população, o nível de concentração de renda e as fragilidades do processo de 

publicização do Estado permitem afirmar que no Brasil a adoção de concepção de 

seguridade social não se traduziu objetivamente numa universalização do acesso aos 

benefícios sociais (MOTA, 2006, p. 42). 

 

A década de 1990 assistiu um enorme salto de associatividade das fundações e 
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associações sem fins lucrativos. Ressalta-se que esse processo colabora para a expropriação 

das atividades até então públicas; reconfigura o teor do próprio processo político e por fim, 

segrega e criminaliza as entidades associativas que denunciam o caráter de classe 

preponderante. Abre-se o caminho para privatização de vários setores no que refere ao âmbito 

social. 

 Dentre as justificativas para a realização da contrarreforma da seguridade social, 

podemos destacar: a publicização de déficit orçamentário na previdência social justificando 

assim a necessidade de reformar, tornando-a básica; sucateamento do SUS, fragmentação e 

ampliação restrita da política de saúde (SOARES, 2011). 

 A expansão do capitalismo na atualidade se traduz na forma capita-imperialista, 

reduzindo as conquistas para o conjunto da classe trabalhadora no mundo, e não socializando 

conquistas que foram historicamente arrancadas em diversos países. 

No próximo item, o debate é em torno de um breve panorama nacional a partir dos 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e todas as contradições inerentes as medidas 

implementadas. 

 

 

1.3 Anos 2000 no Brasil: As mudanças no cenário nacional na Era do PT 

 

 

 A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva não significou a ruptura com a burguesia 

nacional. Foi estabelecido a partir da vitória de Lula um pacto de aliança com o bloco 

dominante para garantir a não ruptura, mas continuidade do governo anterior Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Um dos aspectos importantes neste acordo foi a continuidade 

durante o governo Lula com a manutenção das metas de inflação, o superávit primário e taxa 

cambiária flutuante. Concomitantemente aumenta-se o salário mínimo e há ampliação dos 

programas de transferência de renda, dentre outras medidas que de certa forma alcançaram 

uma pequena parcela da população. 

 Apesar da eleição de Lula num contexto internacional econômico não propício, 

acreditava-se em avanços no tocante às políticas sociais. Podemos destacar que a mais 
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considerável ação na área social foi o Programa de transferência de renda o Bolsa Família. 

Surge assim, para unificar todos os programas sociais em um único cadastro dos beneficiários. 

Como o próprio nome diz não é uma política, mas sim um programa de governo, podendo ser 

extinto a qualquer instante. O referido programa se tornou uma das formas de combate à 

pobreza no país, mas cabe elucidar que a transferência de renda não supri as desigualdades 

sociais nem tampouco promove uma transformação estrutural na vida dos sujeitos alvo de tal 

medida. Para tanto, faz-se necessário outras políticas sociais integradas. Outra medida do 

governo Lula é a contrarreforma da previdência social. Tal medida retoma algumas medidas 

que não obtiveram sucesso no governo de Fernando Henrique Cardoso, no setor do serviço 

público (BRAVO; MENEZES, 2013) 

 É inegável que as concessões ao longo do governo Lula contribuíram para a saída de 

uma parcela do povo brasileiro da situação de extrema pobreza especialmente através dos 

programas de transferência de renda. Isto não significou na prática mudanças conjunturais 

nem tampouco rupturas com a ordem vigente. Mas sim, representou medidas com intuito de 

permitir a permanência de frações da população no poder, com a introdução de partes dos 

mais pobres no mercado de consumo capitalista. Daí advém a nomenclatura que 

constantemente é veiculada pelas mídias acerca da estratificação das classes nos níveis 

hierárquicos, por meio da divisão em classes “C, D, F, etc.” e a reprodução do discurso da 

possibilidade de desenvolvimento e o alcance de novo status social, em outras palavras a 

chance de ascender de nível na divisão de classes. A ideia defendida neste trabalho é que a 

sociedade é dividida em duas classes: as que detêm os meios de produção – capitalista, e os 

vendedores da força de trabalho – a classe trabalhadora.  

 Retomando as análises sobre o governo nos anos 2000, as medidas implementadas 

durantes a Era PT coadunou para a expansão e elevação do lucro dos capitais. As 

manifestações de junho de 2013 demonstraram o descontentamento da população brasileira e 

o esgotamento do pacto social construído por Lula a partir de 2002 – sinalizando a 

impossibilidade de conciliar interesses de ambas as classes. A principal bandeira do 

movimento em 2013 foi a questão da mobilidade seguida de outros pleitos, como saúde, 

educação, dentre outros (BOULOS, 2016) 

Podemos destacar que temos uma sociedade dividida e uma economia caminhando 

para recessão. Dentro deste contexto de revoltas, manifestações, a direita foi à força política 



    

 

 

 

 

 

          37 

que capitaneou o discurso da mudança ao invés da esquerda (BOULOS, 2016).  Em outras 

palavras, verificamos o avanço do discurso conservador e a depender do sujeito 

ultraconservador ganhando maior notoriedade no país. 

Em relação às manifestações que não foram organizadas por partidos nem tampouco 

por sindicatos, tendencialmente pode apontar para uma aproximação com a ideologia de 

direita. Até o período sinalizado, a direita brasileira sempre optou por ações totalmente 

antimobilizadoras. A ditadura miliar implementada a partir de 1964 foi uma estratégia para 

conter as lutas sociais e deter as mobilizações que iniciavam no período. Outro exemplo de 

projeto da direita, que teve seu apogeu nos anos de 1990, foi a introdução do ideário 

neoliberal no país (MELLO, 2016). 

As ações da direita sempre foram protagonizadas por sujeitos inseridos próximo as 

esferas dirigentes dos governos, como ocorreu na coalizão do Partido dos Trabalhadores (PT). 

É possível inferir que a direita se aproveitou do momento de insatisfação coletiva da 

sociedade e passou a disputar a direção com o auxílio da mídia – incentivando a completa 

aversão ao PT e a todos os partidos de esquerda.  

Uma das 'conquistas' do movimento de junho de 2013, a redução dos valores das 

passagens de ônibus no Rio de Janeiro, São Paulo e em outros municípios do país, foi 

utilizado pela direta com o auxílio das mídias com o argumento de que os sujeitos que 

protestaram não tinham propostas nem tampouco lideranças (MELLO, 2016,). Assim dando 

sinais de qual discurso seria utilizado no futuro para desqualificar o governo sob a gestão da 

então Presidenta Dilma. 

Em relação à resposta do governo pós-atos de março de 2015, destaque para a 

tentativa de obter o apoio da esquerda real e dos movimentos sociais independentes por meio 

dos intelectuais do governo, dentre outros (DEMIER, 2016).  

Para a compreensão da volta do envolvimento da direita em mobilizações, cabe no 

primeiro ressaltar a origem das manifestações em 2015. Nesse processo é importante salientar 

a influência das mídias sociais nesse contexto, por meio de pequenas frações da direita 

inseridas nesses meios com bandeiras defendendo o fim da corrupção.  

Podemos afirmar que as manifestações do período foram organizadas e fomentadas 

por grupos da direita, tendo como partido e núcleo principal o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) (DEMIER, 2016). Toda essa conjuntura reflete diretamente no objeto de 
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estudo do presente trabalho, pois afeta diretamente na atuação profissional do assistente social 

e no tipo de direção política e social assume no seu cotidiano de intervenção junto aos 

usuários nos serviços onde trabalha. 

Ao discutir a conjuntura brasileira, BADARÓ, (2016) faz uma análise dividida em três 

momentos. O primeiro remete a junho de 2013 e os rebatimentos desse movimento para as 

lutas da classe trabalhadora; o segundo momento versa em discutir a crise brasileira – as 

relações entre as dimensões econômicas e políticas, com ênfase para analisar a ação da classe 

dominante nesse período; e por último, a análise se debruça sobre a correlação de forças na 

atualidade e toda sua dinâmica intrínseca. 

Em relação às manifestações de junho de 2013 é necessário cuidado ao associar esse 

movimento com as mobilizações de direita em março de 2015. A primeira questão reside no 

próprio perfil social dos manifestantes em ambos os movimentos. No primeiro movimento a 

maioria era composta por jovens trabalhadores com renda de no máximo cinco salários 

mínimos; enquanto os de março de 2015 a maioria era composta por camadas médias – a boa 

e velha burguesia BADARÓ (2016), os esforços da direita foram com o intuito de agrupar os 

esforços para construir pautas em comum com a classe trabalhadora de modo a capitanear seu 

apoio – a bandeira anticorrupção. 

Importante salientar que o movimento de junho de 2013 foi precedido por várias 

manifestações, greves organizadas pelo sindicalismo até então sem grande representatividade 

no tocante a luta da classe trabalhadora. Outro dado trata sobre o aumento do quantitativo de 

ocupações sob a direção do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). (BADARÓ, 

2016) 

Em relação a todo contexto supracitado, é fundamental frisar que há uma crise 

política. Mas para compreender tal crise é necessário tratar sobre as bases políticas do 

governo do PT. Diante dos movimentos iniciados em junho de 2013, a repressão foi uma das 

estratégias utilizadas para combater as tensões sociais, o que contribui para a perda de votos e 

do apoio político em grandes áreas eleitorais, como o ABC paulista – tais perdas se 

estenderam ao longo do ano de 2014. (BADARÓ, 2016). Com o inicio do segundo mandato 

de Dilma, a economia brasileira dava sinais de estagnação. Em relação aos direitos sociais, 

verificam-se cortes no orçamento das políticas de seguridade social com impactos diretos para 

a classe trabalhadora. 
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Badaró (2016), traz alguns aspectos para compreensão das dimensões da crise. Não se 

trata de uma crise da forma de democracia do país pós 1988. As formas agressivas que o 

governo petista respondeu as manifestações demonstraram sua incapacidade de gerir os 

conflitos sociais a partir da conciliação de classe, demonstrando a incapacidade frente à 

burguesia dirigente de mediar os conflitos sob sua forma de gestão e ao mesmo tempo atuar 

como agente facilitador da expansão do capital. 

A conjuntura política do país exige análises que fujam do campo da dualidade entre 

direita e esquerda. Faz-se necessária a compreensão num plano mais amplo da falta da 

credibilidade da política como um todo e da completa aversão instaurada referente ao Partido 

dos Trabalhadores (PT). A elevação da inflação o aumento do desemprego e os escândalos de 

corrupção envolvendo figuras muito próximas ao governo aumentaram o descontentamento 

da população alimentado pelas grandes corporações midiáticas do país.  

Tratando da política de saúde tema a ser discutido e que perpassa o objeto de estudo, 

todos os elementos já apresentados refletem diretamente na implementação do sistema 

público de saúde. As medidas tomadas pelo governo tendem a reduzir o investimento estatal 

tendo como consequência direta o sucateamento e a privatização dos serviços de saúde. 

Diante do quadro supracitado, o próximo ponto abordará alguns elementos 

introdutórios sobre a implantação da política de saúde no Brasil e sobre o processo de 

desmonte dessa política iniciado a partir dos anos de 19905.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A escolha metodológica de não abordar o governo Temer reside no fato que no tempo da produção deste 

trabalho, não existia uma gama ampla de publicações sobre o governo Temer. 
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CAPÍTULO 2 - A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL: DAS ORIGENS À REFORMA 

SANITÁRIA 

 

 

Em conta-gotas anda a Saúde Pública?... 

Em conta-gotas d’Água... 

Em conta-gotas de Sangue... 

Em conta-gotas de Lágrimas. 

Nelson Martins 

 

 

Após as considerações acerca das configurações do capitalismo e sobre a sua inserção 

na realidade brasileira, o presente capítulo se propõe a debater sobre as configurações da 

política de saúde na atualidade pós reforma sanitária. Para isso, dialoga com autores que 

discutem a política de saúde e seus aspectos fundantes. Compreende-se que há três projetos de 

saúde em disputa: projeto privatista (lógica de mercado); o projeto da reforma sanitária 

(BRAVO, 2006), o SUS possível (SOARES, 2011). Tais projetos serão problematizados ao 

longo do referido capítulo. 

O primeiro definido pelo privilegiamento da iniciativa privada no controle e na oferta 

da assistência à saúde definidos por critérios econômicos que visam o lucro das grandes 

corporações contribuindo para o processo de privatização da saúde, caracterizando-a como 

uma mercadoria. Este processo produz para população usuária dos serviços impactos sobre o 

acesso ao sistema de saúde, sobretudo porque o princípio da universalidade é gradativamente 

substituído por um caráter seletivo. O segundo caracterizado pela defesa do acesso público e 

universal à saúde enquanto direito e obrigação de oferta pelo Estado. (BRAVO, 2006) E o 

SUS possível, vertente que consiste no reconhecimento dos limites para a política de saúde.  

Parte-se da defesa da saúde pública e dos princípios definidos nas legislações que 

regulamentam o SUS para as análises e críticas feitas ao longo desse trabalho. 
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2.1 A Gênese da Política de Saúde no Brasil e considerações sobre a assistência à saúde: 

aspectos para discussão 

 

 

 A discussão sobre a política de saúde na atualidade exige considerar a trajetória da 

referida política pública no país com seus traços constitutivos. A análise da gênese da política 

de saúde no país possibilita a compreensão ampliada das configurações desta política no 

presente momento e traz para o debate a seguinte questão: em que medida ocorreram ações 

qualitativamente significativas na saúde rompendo com práticas conservadoras? 

 De acordo com Polignano (2001), para discutirmos o percurso histórico da política de 

saúde devemos considerar os seguintes aspectos. Primeiro, devemos considerar que a 

evolução histórica da política de saúde está relacionada com a própria evolução político-social 

da sociedade nacional. Tal consideração é nítida na atualidade, especialmente quando 

discutirmos sobre o significado do “SUS flexível”. O segundo aspecto é que a evolução da 

política de saúde sempre seguiu a lógica do modo de produção capitalista, sendo impactada 

pelos ditames do sistema a nível internacional. E a terceira reflexão é que a saúde 

tendencialmente não assumiu uma posição central dentro da política, isso inclui tanto a 

questão da resolução de grandes problemas de saúde, tanto da destinação dos recursos para 

esse setor. As conquistas que envolvem a saúde pública são fruto da luta dos trabalhadores, e 

não produto da ação eficiente do Estado. E por fim, uma reflexão interessante elucidada pelo 

autor aponta que, a dicotomia entre a medicina preventiva e a curativa sempre esteve presente 

nas ações implementadas em alguns governos. E o que isso nos revela? Que a essência desta 

política se manifesta na atualidade de outras formas. 

 Em se tratando das ações que envolvem a saúde pública podemos destacar segundo 

Polignano (2001): atribuições sanitárias para as juntas municipais e o controle dos navios e a 

saúde dos portos. Em outras palavras, um controle básico por meio de medidas sanitaristas. 

 A história da política de saúde no país encontra-se inserida num contexto maior da 

própria história do Brasil enquanto Estado-Nação. Ressalta que as primeiras medidas no que 

tange a saúde, foram implementadas no período colonial a partir da vinda da Família real ao 

país em 1808 e ao interesse de manter uma mão de obra saudável e com condições de manter 

os negócios da nobreza vigente. A chegada da família real possibilitou a vinda de médicos e, 
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por conseguinte da preocupação com as condições nas cidades e a necessidade de regulação 

do campo da saúde. No mesmo ano da chegada da corte, foi criada a primeira faculdade de 

medicina, na cidade de Salvador, com o intuito de regulamentar o ensino e as práticas 

médicas, seguindo os padrões europeus. (BAPTISTA, 2007)  

 Em relação à ação estatal, no que tange a política de saúde, esta só foi regulamentada 

no século XX, mas precisamente na década de 1930. Durante do século XVII, a assistência à 

saúde era realizada por meio da filantropia e da prática liberal6.  No período do século XIX, 

como já debatido, em virtude das transformações sociais e econômicas da época, surgiram 

algumas medidas no campo da saúde pública, dentre elas: vigilância do exercício profissional 

e a promoção e realização de campanhas limitadas. Ao longo do referido século, a pauta da 

saúde aparece como uma das reivindicações do movimento operário embrionário daquele 

período. (BRAVO, 2006) 

 Ressalta-se que uma das reformas na política de saúde foi implementada a partir de 

1903, quando Oswaldo Cruz é nomeado o diretor geral de saúde pública. No ano seguinte, 

propõe um código sanitário que institui a desinfecção, além da campanha de vacinação 

obrigatória (Baptista, 2007). Podemos inferir que as medidas naquele momento eram de 

caráter higienista e não educativa, pois todas as ações não promoviam a conscientização da 

população.  

 A partir do século XX, algumas iniciativas para organizar a saúde surgiram, que serão 

mais aprofundadas quando tratarmos da política de saúde na década de 1930. Podemos 

afirmar que na década de 1920 há uma mudança em relação ao discurso sobre a saúde pública. 

Em janeiro de 1923, temos a aprovação da Lei Eloi Chaves, que marca a criação da 

previdência social no país e por meio dessa lei são criadas as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs). Buscava-se a ampliação dos atendimentos de saúde partindo do poder 

central, sendo uma das estratégias da União de ampliar seu poder frente à crise política em 

curso na época, já sinalizada a partir de 1922.  Ao longo desse período foram postas 

demandas de higiene e da saúde do trabalhador. As caixas eram organizadas por empresas e 

financiadas pelos trabalhadores, empregadores e pela União e os benefícios das caixas eram 

proporcionais às contribuições.  

                                                           
6Aqui percebe-se que particularidades vinculadas a assistência em saúde se manifestam de forma distintas na 

atualidade, ainda que com a mesma essência. 
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Os benefícios que os segurados recebiam eram: socorros médicos (para o 

trabalhador e toda a família, inclusive amigados), medicamentos, aposentadorias e 

pensões para os herdeiros. Com as Caps, uma pequena parcela dos trabalhadores do 

país passava a contar com uma aposentadoria, pensão e assistência à saúde. Assim, o 

direito á assistência à saúde estava restrito, nesse período, a condição de segurado. 

(BAPTISTA, 2007, p. 36) 

 

 

 O modelo anteriormente destacado serviu para as medidas de um sistema de proteção 

social, a partir de 1930. No próximo ponto será apresentando aspectos concernentes a política 

de saúde no período entre 1930-1964. 

 

 

2.1.2 A política de saúde e a ação estatal: 1930 até o golpe militar 

 

 

 Nesse período podemos salientar o processo de industrialização no país como 

responsável pela entrada do Estado por meio das políticas sociais para intermediar a relação 

entre o patronato e o operariado.  

 A conjuntura naquela época propiciou o surgimento das políticas sociais que fossem 

capazes de responder as expressões da questão social, que já eram enfrentadas desde a década 

de 1920, mas as medidas anteriores não eram capazes de enfrentar as demandas atuais. Para o 

enfrentamento dos conflitos vigentes era necessário transformar em questão política, ou seja, 

tendo a intervenção estatal e com ela a criação de aparelhos que, contemplassem os 

assalariados urbanos, em virtude do novo cenário econômico. (BRAVO, 2006) 

 As principais medidas em relação à saúde pública no período de 1930-1940, segundo 

Braga e Paula (1986, apud Bravo 2006) foram: foco nas campanhas sanitárias; coordenar os 

serviços estaduais de saúde nos Estado via Departamento Nacional de Saúde; interiorizar as 

ações referentes às endemias rurais; criação de serviços de combate a endemias e a 

reorganização do Departamento Nacional de Saúde (1941). Na prática as medidas 

implementadas tinham como objetivo e foco medidas de cunho sanitarista. 

 No que concerne a política de saúde, destaca-se seu cariz nacional, dividida em dois 
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segmentos: a saúde pública e a medicina previdência. O primeiro setor até metade dos anos de 

1960 será predominante, com medidas voltadas para a criação de condições mínimas 

sanitárias para a população. Enquanto o setor da medicina previdenciária ganha destaque a 

partir de 1966. (BRAVO, 2006) 

 No campo dos direitos sociais, no período da Era Vargas (1930-1945) – marcando um 

período de expansão de direitos dos trabalhadores, destacam-se as seguintes medidas de tais 

políticas: a definição de jornada de trabalho em oito horas; direito a férias e ao salário-

mínimo; dentre outros. (BAPTISTA, 2007). 

 Segundo Polignano (2001), em 1933 em substituição a Caps foi criado o 1º Instituto de 

Aposentadorias e Pensões. Dentre os benefícios destacam-se: aposentadoria; pensão por morte 

para os membros da família e os beneficiários; assistência médica e hospitalar, incluído 

internação em hospital por 30 dias e auxílio farmacêutico. Os institutos diferentemente dos 

Caps, os trabalhadores eram organizados por categorias profissionais e não por empresas. 

Assim, podemos afirmar que a criação dos institutos foi um avanço em relação ao período 

anterior, mas ao mesmo tempo alguns critérios para o acesso continuaram como a questão do 

vínculo empregatício para assistência á saúde. 

 Na prática, somente os trabalhadores que contribuíam tinha acesso ao sistema de 

proteção. Dentre as camadas da sociedade excluídas, salientamos: os profissionais liberais, o 

trabalhador do campo, as trabalhadoras domésticas e todos os trabalhadores que realizavam 

alguma atividade sem o devido reconhecimento do Estado. 

 Desse período, apontamos em 1951 a criação do Ministério da Saúde Educação 

estruturado de forma frágil e com orçamento baixo. No campo econômico, há ampliação do 

processo de industrialização e no âmbito político, aconteciam confrontos entre os que 

combatiam a entrada de recursos financeiros e os chamados “desenvolvimentistas” que eram a 

favor da expansão da indústria, inclusive com dinheiro estrangeiro. (BERTOLOZZI; GRECO, 

1996) 

 Nos anos de 1950, algumas mudanças importantes aconteceram na saúde do país. 

Momento histórico marcado pela industrialização acelerada. Nos grandes centros, 

concentraram-se as indústrias, gerando uma grande massa de trabalhadores operários que 

deveriam ter assistência à saúde. O paradigma da saúde passa a ser centralizado no hospital e 

na assistência mais especializada seguindo o modelo internacional. (BAPTISTA, 2007) 
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 No que concerne aos principais eventos neste momento e que foram relevantes para a 

política de saúde destacam-se: criação do Ministério da Saúde (1953); Departamento Nacional 

de Endemias Rurais (1956), ambos em suma, contribuíram para a reorganização dos serviços 

e para o incremento das ações e dos programas de saúde. (BAPTISTA 2007) 

 Sobre as configurações da política de saúde, entre os anos de 1945-1964, o cenário 

sanitarista não foi alterado e nem tampouco eliminado o quadro das doenças infecto 

parasitárias e as altas taxas de mortalidade no país. (BRAVO, 2006) 

 As ações em saúde no decorrer histórico tinham foco em medidas isoladas, não 

atendendo as necessidades em sua totalidade. Uma política de saúde direcionada a toda 

população, com acesso universal, sem restrições, até aquele momento não era uma realidade 

para a população brasileira, mas para segmentos específicos da sociedade, como já salientado. 

   

 

2.1.3 A Saúde Pública em tempos de Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil: 

elementos históricos em foco 

 

 

 O golpe de 1964 trouxe consigo a elevação da introdução de capital privado em todas 

as esferas da produção do Brasil. Ao refletirmos sobre a política de saúde no período da 

ditadura militar faz-se necessário à compreensão da situação política nesse período. 

 A ditadura militar significou mudanças sociais e políticas no Brasil. Podemos destacar 

que nesse período tivemos o desmonte da participação da população e maior rigidez política e 

ataque direto a qualquer medida considerada de cunho socialista. Em relação à economia, foi 

um momento marcado pela abertura do país ao capital internacional e a proibição de greves. 

No tocante a política toda manifestação de oposição ao sistema era cassada além da 

reformulação do sistema com a introdução do bipartidarismo representado por dois partidos: 

Arena (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 

partido de oposição ao Arena. 

 Em relação ao manejo da questão social, a intervenção militar combinava o binômio 

assistência e repressão como forma de conter possíveis contestações a ordem vigente é assim, 

permitir a continuidade do exercício do regime ditatorial. (BRAVO, 2006) 
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 De acordo com Fleury (1986, apud Bravo, 2006), no período da ditadura militar foi 

instaurado um modelo que privilegiava a produção privada com os seguintes traços: extensão 

da cobertura da previdência a quase total a população; enfoque na prática médica curativa, 

individual e assistencialista, em consonância com os interesses do capitalismo internacional; 

criação de um complexo médico-industrial voltado para a produção de medicamentos e 

equipamentos médicos; a figura estatal como interventor na área da previdência social, para 

organizar o sistema direcionado para lucro do setor; e por fim, a prática médica é organizada 

em padrões favoráveis para a expansão do sistema capitalista no Brasil, ou seja, sempre 

atrelada a interesses distintos da classe trabalhadora. 

Nesse período em relação ao sistema público de saúde, coexistiam dois modelos: um 

de medicina previdenciária e o de saúde pública. O primeiro modelo direcionado para a saúde 

individual dos trabalhadores que trabalhavam formalmente com carteira assinada, voltado 

para os trabalhadores das áreas urbanas, sob a responsabilidade dos institutos de pensão. Em 

relação a saúde pública, a mesma era voltada para o campo e aos segmentos mais pobres da 

população, priorizando a prevenção em saúde. (PAIVA, 2014) Podemos ressaltar nesse 

contexto a privatização de alguns serviços públicos dentro da lógica que entrada de capital 

internacional no Brasil por meio de contratação de empresas privadas para prestação de 

serviços de saúde. 

 Dentre algumas ações no período ditatorial, em 1966 houve a unificação dos IAPS que 

possibilitou ampliação do papel interventor do Estado é a expulsão dos trabalhadores da 

gestão previdência, restando aos mesmos a função de financiadores dos Institutos. Tratando 

da saúde pública e da previdência social, salienta-se a medicalização da vida social (BRAVO, 

2006). A unificação culminou na criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e 

assim, os trabalhadores deixaram de participar das decisões nos institutos e o Estado a 

centralizar todas as ações e o reforço das relações clientelistas para o alcance do acesso a 

assistência à saúde. 

 No começo dos anos 1970, o cenário político levou a inclusão de outras categorias no 

Instituto Nacional de Previdência Social, os que outrora eram excluídos: trabalhadores do 

campo, autônomos e empregadas domésticas. Tal inclusão só aumentava a procura pelas 

unidades de atendidos à saúde e necessidade de elevar o investimento nesse setor. 
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Os gastos com a saúde dobraram de valor, com uma tendência clara para o 

atendimento hospitalar. A política de saúde estava subordinada à organização do 

INPS, que manteve a estrutura de funcionamento anteriormente proposta pelos Iaps 

e oferecia serviços apenas para aqueles que comprovavam o vínculo com o INPS . 

As pessoas levavam suas carteiras de trabalho ou carnê de contribuição 

previdenciária quando procuravam os hospitais ou qualquer outro tipo de 

assistência, a fim de comprovar sua inclusão no sistema. (BAPTISTA, p. 41, 2007) 

  

 

 Ainda que com a inclusão de outras categorias profissionais, a estrutura organizacional 

de atendimento não beneficiava a toda população brasileira. Para atendimento nos serviços de 

saúde era necessária comprovação junto ao INPS.   

 De acordo com Polignano (2001), podemos elencar as seguintes medidas principais no 

tocante a saúde:  

2.  Decreto Lei 200 (1967) – estabelecia as competências do Ministério da Saúde; 

3. Criação da Superintendência de Campanhas da Saúde Pública (SUCAM) em 1970 – 

voltada para as atividades de erradicação e controle de endemias; 

4. 1975 foi instituído o Sistema Nacional de Saúde – documento reconhecia a dicotomia 

do trato da saúde, dividindo a competência da medicina curativa (MC) e da medicina 

preventiva (MP); 

5. Em 1976, iniciado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS) – programa de medicina simplificada e que permitiu a entrada de técnicos 

oriundos do “movimento sanitário” dentro da estrutura estatal. 

 

 Como já a apontado, a criação do PIASS possibilitou o ingresso de profissionais 

participes do movimento sanitário. Tal movimento tinha como base de sustentação as 

instituições de ensino acadêmico que forneciam subsídios teóricos como a Universidade de 

São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENPS/Fiocruz). Os profissionais 

pesquisadores destas unidades publicavam pesquisas sobre as condições de vida e saúde e 

apontavam críticas a política de saúde dos países e salientavam a necessidade de mudança do 

paradigma da saúde pública no Brasil. (BAPTISTA, 2007) 

 Em relação às principais pautas do movimento sanitário quatro eixos eram 
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fundamentais, segundo Baptista (2007): A Definição da saúde como direito do cidadão, com 

ausência do critério de contribuição e nenhum tipo de discriminação para acesso a assistência 

à saúde; Integralização das ações de saúde na forma de um sistema único, sendo-lhe garantido 

o acesso a todos os serviços de saúde; Descentralização da gestão administrativa e financeira 

das ações de saúde; Promoção por meio do Estado da participação e do controle social de 

todas as ações em saúde. 

 As referidas propostas contribuíram para o debate e para a construção de um novo 

modelo de assistência à saúde. O entendimento sobre o significado da saúde para além da 

visão hospitalocêntrica, centrada na intervenção direta na doença, assumindo uma visão mais 

ampla. Considerando as condições de vida da população, daí incluídos outros aspectos como: 

habitação, alimentação, educação, transporte, emprego, dentre outros.  

 

 

A política nacional de saúde enfrentou permanente tensão entre a ampliação dos 

serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses advindos das 

conexões burocráticas entre os setores estatal e empresarial médico e a emergência 

do movimento sanitário. As reformas realizadas na estrutura organizacional não 

conseguiram reverter a ênfase da política de saúde, caracterizada pela predominância 

da participação da Previdência Social, através das ações curativas, comandadas pelo 

setor privado. (BRAVO, p. 94-95, 2006) 

 

 

 

 A mudança no paradigma de saúde significava uma nova postura do Estado e uma 

reforma do próprio aparelho estatal, pois demandaria um modo totalmente diverso de 

intervenção e trato da saúde pública. Historicamente um país que sempre manteve distância 

entre os grupos sociais, centralizando as decisões, reproduzindo desigualdades sociais, 

exigiria do Estado uma postura democrática. 

Em relação ao movimento sanitário o mesmo era composto por profissionais da saúde, 

que partilhavam da mesma visão em relação a forma de abordagem as questões de saúde, para 

além de medidas sanitaristas e que compreendiam outros determinantes no processo saúde-

doença. Buscavam a melhoria das condições da atenção à saúde. Na origem do movimento, 

podemos apontar três vertentes que o compunham: A primeira defendia a difusão da teoria da 

medicina social; a segunda a atuação política no cenário do mundo do trabalho e a última, 

construiu o referencial teórico e ideológico do movimento, dentro deles se formaram os 

agentes reprodutores e os futuros construtores do movimento.  (ESCOREL; TEIXEIRA, 
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2008) 

Em relação ao que caracteriza o movimento sanitário como um movimento social, 

destaca-se pela organização de pessoas e grupos e pelos seguintes aspectos, segundo Escorel 

(1999): Base institucional ampliada pelos Departamentos de Medicina Preventiva para as 

residências e pós-graduações; Órgão de representação e difusão, tendo como representante do 

Cebes (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde); Mecanismos de produção de seus agentes, 

intelectuais, por meio de núcleos acadêmicos, formando pessoas com a mesma abordagem no 

campo da saúde; Marco teórico referencial em constante construção e posto em prática; 

Modelo alternativo de organização dos serviços de Saúde e de institucionalização do Sistema 

Nacional de Saúde. 

Cabe ressaltar que o movimento sanitário discorria sobre a classe operária que não 

aparecia no campo político. Ou seja, tratava da classe que não participava do processo de 

transformação defendida pelos idealizadores do movimento. A distância entre o real (a 

população alvo das ações) e do movimento fez com que surgisse uma crítica interna em 

relação a representatividade, pois apresentava proposta de mudanças nas condições de saúde 

da população, mas não estava diretamente ligada aos sujeitos das ações. (ESCOREL, 1999) 

Na década de 1980 tivemos algumas medidas que foram importantes para publicizar 

debates em torno da saúde. Destaca-se o primeiro Simpósio sobre a Política Nacional de 

Saúde da Câmara dos Deputados. No início de 1980, foi organizado a sétima Conferência 

Nacional de Saúde, com o intuito de difundir informações entre os trabalhadores da saúde e 

facilitar o diálogo entre as instituições do Estado. A temática central versava sobre as medidas 

de saúde por meio dos serviços básicos o que já sinalizava a preocupação com o cuidado mais 

ampliado em saúde, em consonância com princípios de agências internacionais como a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

(PAIVA; TEIXEIRA, 2014) 

Nos anos 1986-1990, foi um período marcado por transformações significativas no 

interior do movimento sanitário, conferindo novas características e recomposição das forças 

sociais. A VIII Conferência Nacional de Saúde foi um marco para todas as vertentes do 

movimento sanitário. Representou o fim de um ciclo ideológico, por meio de uma proposta 

que reunisse as ideias em torno das transformações necessário no setor da saúde (Reforma 

Sanitária) e as mudanças internas no movimento sanitário. (ESCOREL, 1999)  
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Diante das ponderações feitas, o próximo item se propõe a refletir a respeito da 

política de saúde pública a partir do contexto da reforma sanitária. 

 

 

2.2 A Reforma Sanitária No Brasil e a Saúde Pública nos anos 1990 

 

 

Nos anos 1980, a sociedade brasileira vivenciou uma forte crise econômica que 

perdura até o presente momento e simultaneamente vivenciou um período de intensificação 

dos movimentos sociais e discussões referentes as condições de vida da população, 

intensificando assim a dimensão política da questão da saúde. 

A política de saúde, particularmente o Sistema Único de Saúde (SUS), é fruto 

histórico de inúmeras lutas travadas nos anos de 1980, o intitulado período de 

redemocratização do país. Durante esse momento histórico vários sujeitos estiveram em cena, 

tendo como bandeira o Projeto da Reforma Sanitária. 

 

O Projeto de Reforma Sanitária [...] tem como uma de suas estratégias o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, 

articulados ao movimento popular. Sua preocupação central é assegurar que o 

Estado atue em função da sociedade, pautando-se na concepção de Estado 

democrático e de direito, responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela 

saúde. (BRAVO, 2006, p. 101) 

 

O Projeto de Reforma Sanitária abarca um conjunto de perspectivas progressistas que 

apresenta como pressuposto a democracia de massas, que é diferente do proposto pela 

medicina previdenciária, privatista que visa o lucro do capital. O marco histórico deste 

período foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, com a presença 

não somente de trabalhadores da saúde, mas também de sujeitos da sociedade, movimentos 

sociais, culminando na proposição de um sistema único de saúde, ampliando o conceito de 

saúde sendo esta uma de suas grandes conquistas, pois passa a ser entendido como: 

 

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 
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alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É 

assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 

quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (CNS, 19867) 

 

Em relação ao marco legal, temos além da própria Constituinte, a lei Orgânica da 

Saúde 8.080/90 que em seu 3º artigo apresenta como fatores determinantes e condicionantes 

da saúde, o saneamento básico, a moradia, a alimentação, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais reforçando o 

conceito ampliado de saúde que abarca condições de vida e políticas públicas que possibilitem 

o pleno desenvolvimento da população, ampliando assim o próprio entendimento acerca do 

que abrange a saúde. 

A mudança do arcabouço e das práticas institucionais foi realizada através de 

algumas medidas que visaram o fortalecimento do setor público e a universalização 

do atendimento; a redução do papel do setor privado na prestação de serviços à 

Saúde; a descentralização política e administração do processo decisório da política 

de saúde e a execução dos serviços ao nível local, que culminou com a criação do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987 e depois, em 1988, 

SUS (Sistema Único de Saúde), passo mais avançado na reformulação 

administrativa no setor. Estas medidas tiveram, no entanto, pouco impacto na 

melhoria das condições de saúde da população, pois era necessária a sua 

operacionalização, que não ocorreu. (BRAVO, p. 98, 2006) 

 O acesso às políticas sociais restringe-se diante das reformas imperadas pelo Estado 

pós 1990, e gradativamente sofrem a desconstrução do caráter universal frente ao ideário 

neoliberal que individualiza as demandas e necessidades dos sujeitos os culpabilizando por 

seus problemas sociais. Dentro deste contexto há ampliação das políticas de transferência de 

renda, focada nos mais pobres, como o bolsa família enquanto solução pragmática para a 

desigualdade social. Esse movimento é de suma importância para o capital visto que 

possibilita a essa parcela beneficiária destes programas o poder de compra e assim consumir 

possibilitando a continuidade do ciclo do capital. 

Entretanto, a precarização dos serviços de saúde e a redução dos investimentos na 

área, contexto pós anos 1990, período em que o Brasil é incorporado a lógica 

                                                           
7 Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf>.  Acesso em: 14 de junho de 2017. 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
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neoliberal, culminou em perda dos ganhos do movimento da reforma sanitária. A 

forte tendência é que a política de saúde fica atrelada ao mercado, e em relação ao 

Estado constata-se o descumprimento dos dispositivos expostos em lei. (BRAVO, 

2006) 

 

 Como já salientando, a partir dos anos 1990, dois anos após a promulgação da 

Constituição de 1988, os direitos legais estabelecidos sofrem ataques em decorrência do 

projeto neoliberal no país que impossibilitou a efetiva implantação e garantia dos direitos 

conquistados no plano constitucional. A criação do sistema de seguridade social formalizado 

na carta de 1988 é desmontada aos poucos por meio de medidas e ações tanto nos governos de 

Fernando Collor e mais incisivamente nos de FHC e de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Frente a esse contexto, a efetivação do SUS com seu teor legal original, para os 

defensores da reforma sanitária passam a ser vista dentro de um espaço do que é possível na 

ordem na vigente, em outras palavras o chamado: “SUS possível”, diante do contexto de 

implementação de medidas de cunho neoliberal. A homogeneidade em ambas correntes não é 

presente, mas cabe inferir que os defensores do “SUS possível” reconhecem os princípios da 

Reforma Sanitária, mas partem da compreensão que o momento presente não permite sua 

implementação completa. Concomitante ao processo de precarização do SUS vem à expansão 

do setor privado de saúde, especialmente a partir dos anos de 1990, fator atrelado ao processo 

de sucateamento dos serviços de saúde. Para regulação desse setor é criado nos anos 2000 a 

Agência Nacional de Saúde (ANS), com o intuito de fiscalizar, controlar e regular os serviços 

prestados pela saúde suplementar. (SOARES, 2011) 

Assim, podemos então afirmar a presença de três projetos distintos na política de 

saúde: projeto privatista (lógica mercantil); o SUS possível, e por último, o projeto da reforma 

sanitária. (SOARES, 2011) 

 

O projeto do SUS possível é defendido pelas lideranças que diante dos limites da 

política econômica defendem a flexibilização da reforma sanitária, mas nomeiam 

esse processo como reatualização, modernização ou mesmo como continuidade 

desta. Esse projeto, na verdade, termina por favorecer a ampliação dos espaços do 

projeto privatista e, apesar de suas lideranças não reconhecerem, os dois projetos 

compõem uma mesma unidade dialética e se imbricam mutuamente numa mesma 

racionalidade que, dessa vez, avança mais rapidamente na disputa hegemônica. 

(SOARES, p. 53, 2011)  
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A referida vertente é uma ameaça para os defensores da reforma sanitária e apresenta 

um cariz de conformismo ao reconhecer que diante dos limites estruturais frente a 

contrarreforma do Estado a única solução é aceitar o que é possível dentro da ordem vigente. 

Na prática, esse projeto reforça o projeto de SUS de mercado, pois legitima a ação de setores 

privados na política de saúde pública.  

 Ao tratarmos especificamente dos impactos da crise do capitalismo na política de 

saúde, tratamos especificamente do financiamento do sistema público de saúde, seja a questão 

do repasse de dinheiro para o fundo público ou abertura de capital estrangeiro para investir em 

serviços de saúde no país.  A transferência do fundo público diretamente para alimentar os 

juros da dívida pública tem sido a principal estratégia do capital. Podemos apontar a dívida 

pública como um dos meios principais para exploração e dominação do capital em relação aos 

países periféricos. (SILVA, 2011) 

Nesse contexto de desvio de verba pública, a seguridade social é o orçamento que 

mais é atingido. A DRU (Desvinculação das Receitas da União), criada no Governo do 

Fernando Henrique Cardoso, permite a transferência dos recursos públicos para a formação de 

superávits e pagara pagamento da dívida pública. (SILVA, 2011). O referido processo tem 

implicações diretas na política de saúde, pois possibilita o direcionamento do orçamento da 

saúde para fins não social e afeta na implantação da política pública. 

As medidas acima elencadas ao longo do governo Lula e Dilma apresentarão 

elementos de continuidade e aprofundamento das ações, como já apontado o desmonte da 

política pública de saúde é um processo ainda em curso no país.  

Ao discutirmos sobre a Reforma Sanitária é inegável ressaltar os avanços para a 

concepção de saúde, como já destacado, tendo como fruto a criação do Sistema Único de 

Saúde formalizado por meio da Constituição Federal de 1988 em seus artigos 196 a 200. 

Importante frisar que o SUS antecede 1988 e sua trajetória, sua história é fruto de inúmeras 

lutas em prol da Reforma Sanitária. No campo conceitual podemos assim definir que: “a 

Reforma Sanitária pode ser esquematicamente descrita como ‘ideia, proposta, projeto, 

movimento, processo’, o que requer certa construção teórica desse objeto”. (PAIM, 2009, p. 

29) Sendo assim, ao discutirmos hoje sobre uma proposta de saúde pública voltada para os 

interesses da população, frisamos que como projeto é diretamente influenciado pela ação ou 

omissão do Estado no trato da política pública de saúde. Em relação ao significado do projeto 
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da reforma sanitária podemos elencar quatro dimensões inerentes.  

 

A Reforma Sanitária Brasileira deve ser entendida como um processo de 

transformação da atual situação sanitária. Compõe uma situação sanitária pelo 

menos quatro dimensões: 1a.) A dimensão específica: como o campo da dinâmica 

do fenômeno saúde/doença nas populações, que se expressa pelos indicadores 

disponíveis, como o coeficiente da mortalidade infantil, expectativa de vida, etc., 

pela experiência acumulada, pela comparação com o nível de saúde já alcançado por 

outras populações, etc. 2a.) A dimensão institucional: como o campo das instituições 

que atuam no setor (públicas, privadas, beneficentes), da produção de mercadorias, 

de equipamentos, a formação de recursos humanos. Este campo é mais 

tradicionalmente definido como o Sistema ou o Setor Saúde. 3a.) A dimensão 

ideológica: em que há valores, juízos, concepções, preconceitos que representam a 

expressão simbólica e histórica de uma dada situação sanitária. 4a.) A dimensão das 

relações: num dado momento histórico, a organização social e produtiva de uma 

sociedade leva a que a produção, distribuição e apropriação das riquezas de forma a 

determinar situações de risco e de possibilidades ao fenômeno saúde/doença 

(AROUCA, 1988c, p. 2, apud PAIM, 2008, p. 157) 

 

Assim sendo, a Reforma Sanitária implicava também numa reforma social ao propor a 

mudança no paradigma de saúde pública no país. Ou seja, implicava na transformação das 

instituições que atuavam no setor da saúde, tanto no campo público quanto no privado; e na 

própria forma de compreensão e trato da saúde não somente pelo viés curativo, mas também 

englobando a dimensão preventiva. 

Parte-se do entendimento que a saúde é alvo de intervenção política de classes 

dominantes que tem domínio em relação ao Estado sendo objeto de luta. Para analisarmos o 

SUS é imprescindível uma análise conjuntural para a compreensão das correlações de forças 

no momento de conquista legal de um sistema público de saúde e ao mesmo tempo de 

introdução de medidas influenciadas pelo ideário neoliberal que contribuíram para o 

sucateamento do sistema.  

 

As concepções de saúde vinculadas à proposta da Reforma Sanitária foram 

elaboradas pelo seu braço acadêmico, na década de 1970, ou seja, os departamentos 

de medicina preventiva e social e as escolas de saúde pública ou seus equivalentes. 

Estes eram informados pelo marco conceitual do movimento preventivista que trazia 

as idéias da Medicina Integral (Comprehensive Medicine). Na medida em que a 

compreensão e crítica das propostas de Medicina Preventiva e de Medicina 

Comunitária eram elaboradas no Brasil e em alguns países latino-americanos, parte 

dessas instituições acadêmicas inspirou-se na Medicina Social desenvolvida na 

Europa, em meados do século XIX. (PAIM, 2008, p. 164) 

 

O produto desse movimento foi a definição do campo de ações e do próprio conceito 
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de saúde, influenciado pelos estudos da saúde coletiva com a compreensão do processo saúde-

doença. Partindo do entendimento que o adoecimento não pode ser explicado somente pelo 

prisma biológico e ecológico, enfatizando a relevância de outros aspectos como os 

determinantes sociais e históricos. 

Importante frisarmos que a partir do momento em que a Reforma Sanitária ganha 

material por meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e por consequência, sua 

institucionalização ao se tornar uma política pública, desse movimento decorrem as próprias 

limitações e enfrentamentos no campo da política social. 

Desse modo, podemos inferir que: 

 

[...a Reforma Sanitária, enquanto proposta foi resultante de um longo movimento da 

sociedade civil brasileira em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um 

novo sistema de saúde. Transformou-se em projeto a partir da 8ª CNS e 

desenvolveu-se como processo desde então, especialmente com a instalação da 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Pode-se afirmar que a Reforma Sanitária 

é, simultaneamente, uma proposta, um projeto, um movimento e um processo]. 

(PAIM, 2008, p. 173) 

 

 Assim, podemos afirmar que a Reforma Sanitária foi e continua a ser um projeto de 

saúde pública e constitui-se uma forma humanizada de intervenção da saúde, mas também um 

campo de disputa de interesses e que exige estudo sobre o significado desse processo. 

 Destaca-se até o começo da década de 1980, a assistência à saúde cobria somente 

trabalhadores com vínculo formal, ou seja, com carteira assinada, ofertado pelos INAMPS – 

como já debatido. Tal cobertura era excludente e não abrangia maior parte da população que 

dependia da rede filantrópica de atenção à saúde. Esse cenário foi propício para a construção e 

desenvolvimento do Movimento Sanitário na luta pela garantia do acesso universal à saúde e 

a responsabilização do Estado, por meio da proposta da Reforma Sanitária. 

 Cabe reiterar que a concepção defendida pelo movimento parte da visão ampliada de 

saúde, compreendendo que a saúde depende das condições de vida das pessoas. Sendo assim, 

para um atendimento de saúde que vise os sujeitos das ações é necessário um conjunto de 

medidas que visem na melhoria da situação dos sujeitos, necessitando de políticas públicas 

que garantam isso. 

Após as considerações supracitadas, o próximo item se propõe apresentar um 

panorama geral acerca das configurações da política de saúde mental, por meio de uma 
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análise histórica, com o objetivo de levar o leitor a uma compreensão das configurações da 

referida política. 

 

 

2.3 A Política de Saúde Mental no Brasil: reforma psiquiátrica uma análise histórica 

 

 

 

 O presente item não pretende aprofundar o debate sobre a saúde mental no Brasil8, 

mas apresentar um panorama geral sobre a reforma psiquiátrica no país no intuito de subsidiar 

as análises e especificidades. Considerando que uma das unidades de saúde que pertencem ao 

universo a ser pesquisado faz parte deste estudo, abordar brevemente este processo 

compreendendo suas particularidades. Mas antes de adentrarmos na temática é imperativa a 

elucidação do conceito de saúde mental. Antes de qualquer coisa é importante 

compreendermos que saúde mental não se resume ao tratamento ou estudo de doenças 

mentais. O campo da saúde mental engloba também o ramo da psicologia, neurologia, 

neurociências, psicanálise, filosofia, fisiologia, antropologia, dentre outras. Ou seja, abrange 

inúmeras ciências em virtude da complexidade do campo. 

 Primeiramente, a reforma psiquiátrica também se apresenta como produto de 

movimentos sociais e da própria transformação da sociedade Brasileira assim como a 

Reforma Sanitária já discutido no presente estudo. A arena da saúde mental é composta por 

disputas de ideias, conflitos e da busca e da afirmação dos sujeitos. Em outros termos, 

podemos inferir que há disputas tanto no campo político, ideológico como cultural. Dessa 

maneira, ao analisarmos o processo da Reforma Psiquiátrica não podemos desvincular da 

construção e do movimento de transformação do país. 

Para compreendermos a história da política de saúde mental no Brasil é importante a 

compreensão do entendimento sobre o adoecer mental.  A atuação com a pessoa com algum 

transtorno mental pelo prisma da doença e tendo uma especialidade médica como a psiquiatria 

é algo muito recente. Somente a partir do século XVIII que se passou a construir um novo 

olhar sob essa condição humana, o tratando como doente mental que deveria ser excluído do 

                                                           
8 O não aprofundamento ocorre, pois, o campo da política de saúde mental não é o objeto de estudo. 
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convívio social, sendo o tratamento conferido por meio do isolamento da sociedade. 

            O cenário atual é distinto. A reforma psiquiátrica é um movimento político, social e 

econômico no país que tem como um de seus vieses a desinstitucionalização e a própria 

desconstrução dos manicômios como forma de trato da pessoa com algum transtorno mental. 

 O modelo psiquiátrico nascido do modelo biomédico teve como característica 

principal um sistema terapêutico baseado na hospitalização. Em sua origem, o modelo 

hospitalar se aproximava do modelo carcerário, correcional, penitenciário. Um sistema que 

era fundado na vigilância, no controle e na disciplina das pessoas consideradas, insanas, 

incapazes, loucas. (AMARANTE, 2007) 

 Importante frisarmos que a concepção clássica de crise da psiquiatria compreendia 

como uma situação grave, uma disfunção do indivíduo. Enquanto resposta a essa situação, as 

medidas eram a contenção, amarrar o paciente, injetar medicações, aplicar eletrochoque, 

enfim dominar o sujeito. Entretanto, a concepção defendida pelos defensores da saúde mental 

e da atenção psicossocial, para a concepção de crise passa por um conjunto de fatores tais 

como: família, vizinhos, amigos, enfim, toda a rede de relações do sujeito. Assim, pode-se 

afirmar que a crise passa principalmente pelo âmbito social do que pelo ramo da psicologia ou 

da psiquiatria. (AMARANTE, 2007). 

 O processo da reforma psiquiátrica foi iniciado a partir do ano de 1978, por meio de 

denúncias de médicos psiquiatras para o Ministério da Saúde sobre todas violações e abusos 

que aconteciam nos hospitais psiquiátricos, conjuntamente com o surgimento do Movimento 

dos trabalhadores de Saúde Mental. 

Como já debatido em outro momento, o marco temporal da Reforma Psiquiátrica é 

entre os anos de 1970-1980, num contexto de início do processo de redemocratização do país, 

mas somente nos anos 1990 os princípios da reforma psiquiátrica são incorporados como uma 

política pública. A reforma trata da mudança na forma do trato com a loucura, com o 

adoecimento mental que outrora era tratado como matéria exclusiva do campo da psiquiatria. 

Em uma conjuntura de mudanças no cenário nacional, tanto a Reforma Sanitária como 

a Reforma Psiquiátrica aparecem em processo de mudança da assistência ofertada como 

também participe do projeto de redemocratização. Em 1986, no relatório final da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde são apresentados as diretrizes do Sistema Único de Saúde, e 

tal organização especialmente dos trabalhadores da saúde formou profissionais com uma 
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visão diferenciada sobre a própria saúde mental. 

 

 Em relação a reforma psiquiátrica o objetivo era: 

 

[...] não só tratar mais adequadamente o indivíduo com transtorno mental, mas o de 

construir um novo espaço social para a loucura, questionando e transformando as 

práticas da psiquiatria tradicional e das demais instituições da sociedade (Amarante, 

2003, p. 58) 

 

 No tocante ao sofrimento mental, o mesmo passou a ser compreendido em sua 

complexidade não somente restrita a doença. Nesse sentido a loucura não era mais percebida 

como uma situação em que os loucos eram tidos como perigosos e violentos, mas sim como 

capazes de retornar ao convívio social, para isso se fazendo necessário todo o apoio de modo 

a ser (re)inserido na sociedade. 

 

Com o processo da reforma psiquiátrica saindo do âmbito exclusivo dos técnicos e 

das técnicas, e chegando até a sociedade civil, surgiram novas estratégias de ação 

cultural com a organização de festas e eventos sociais e políticos nas comunidades, 

na construção de possibilidades até então impossíveis (Amarante, 1998, p. 82). 

 

 A mudança do modelo da saúde mental saindo da esfera institucional e ganhando o 

espaço da sociedade civil, implicou na mudança dos modos de intervenção e atendimento das 

pessoas com algum transtorno mental. 

 Refletir sobre a Reforma psiquiátrica é discutir sobre um processo de mudanças num 

contexto de redemocratização da sociedade brasileira e na transformação da relação entre o 

Estado e a sociedade. A consolidação, se assim podemos afirmar de tal reforma enquanto uma 

política pública se deu ao longo dos anos 1990, o que iremos elucidar nas próximas linhas. 

 A década de 1990 é caracterizada ao mesmo tempo pelo processo de contrarreforma 

do Estado Brasileiro e pela luta para a consolidação da Reforma Sanitária e da Reforma 

Psiquiátrica no país. Uma nítida diferença entre ambos movimentos reside: a Reforma 

Sanitária ocupou espaços do Estado, enquanto a Reforma Sanitária manteve características de 

um movimento social, via a Luta Antimanicomial e das associações de usuários da saúde 

mental. 

 Um importante marco em relação ao processo da reforma sanitária no Brasil foi a lei 

nº 10.216 de 06 de abril de 2001. Tal incluía a exigência de comunicação ao Ministério 
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Público Estadual de todas as internações involuntária. Essa decisão era importante no sentido 

de evitar internações indiscriminadas sem o devido acompanhamento.  

A mudança do paradigma em relação ao atendimento no campo da saúde mental se 

deu por meio de denúncias e da própria organização dos trabalhadores. A lei nº 10.216/01 - 

Reforma Sanitária, é produto desse movimento. A referida legislação altera o modelo 

assistencial e o trato das pessoas com algum sofrimento psíquico. 

A partir da aprovação da referida lei foi criada a portaria nº 336/GM, de 19 de 

fevereiro de 2002, que trata da regulamentação de dispositivos que ocupariam o lugar do 

modelo hospitalocêntrico. Para, além disso, aborda a questão do próprio tratamento e da visão 

em relação ao anteriormente chamado doente, passa a ser compreendido enquanto um sujeito 

de direitos.  

Frente a mudança do modelo assistencial foram desenvolvidas alternativas para o 

atendimento dos usuários, surgindo os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e os 

Hospitais-Dia e as Residências Terapêuticas. Na prática, o novo conceito sobre o significado 

da saúde mental contribuiu para a mudança do olhar para a pessoa e não para a doença. Para 

qualificação da rede de atendimento e mudança dos espaços para tratamento e na necessidade 

de um diálogo com a rede para além da saúde mental visando um atendimento integral ao 

sujeito da saúde mental. 

As duas gestões do governo Lula sob a égide neoliberal, no campo da saúde mental 

teve importantes avanços em relação a reforma psiquiátrica, materializada na Política 

Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras drogas. Por meio de alguns dados é possível 

verificar o avanço do investimento e para a implantação da rede substitutiva dos serviços de 

saúde mental no Brasil. Para exemplificar, dados fornecidos pelo Ministério da Saúde durante 

os anos de 2002 e 2011 expressaram elevado crescimento da rede de atenção psicossocial. No 

ano de 2002 o Brasil já contava com o total de 424 Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), 

passando para 1742 em 2011, representando um aumento de mais de 400%. (GOMES, 2014) 

Em uma conjuntura de cortes de investimentos nas políticas públicas o processo de 

implementação e continuidade dos princípios da reforma sanitária aparece como um desafio 

diário e que compromete diretamente a implementação da reforma psiquiátrica no Brasil. A 

referida afirmação é possível ao considerarmos os elementos caraterísticos da ideologia 

neoliberal. Dentre eles podemos elucidar: a fragmentação das políticas sociais, a 
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mercantilização dos serviços públicos e a redução da intervenção estatal nas políticas 

públicas.  

 A partir dessa compreensão é fundamental para o manejo da saúde mental um 

conjunto de serviços com profissionais que partam do entendimento supracitado e que 

desenvolvam um trabalho que compreenda as pessoas em crise na sua totalidade social. 

 Para compreensão da política de saúde, é importante apontar aspectos relevantes do 

financiamento desta política, o que discutiremos a seguir. 

 

 

2.4 O Financiamento da Política de Saúde no Brasil 

 

 

Ao debatermos sobre o financiamento da saúde é necessário a retomada do conceito de 

fundo público e os rebatimentos para o financiamento das políticas sociais no Brasil. Behring 

(2010), destaca que o fundo público está diretamente ligado ao processo de rotação do capital, 

tendo como meta o processo de reprodução do capital, que acontece especialmente em 

momentos de crise do sistema. É por meio do orçamento público que há garantia da ação 

planejada pelo Estado e o mesmo reflete as prioridades do governo no tocante às políticas 

públicas. Na prática, o fundo público deve garantir as verbas suficientes para o financiamento 

das políticas sociais. Por outro lado, um papel requerido e exercido pelo fundo público é o de 

meio para acumulação do capital como para o financiamento das políticas sociais. 

 

 

O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado 

tem para intervir na economia, seja por meio das empresas públicas, pelo uso das 

suas políticas monetária e fiscal, assim como pelo orçamento público. Uma das 

principais formas da realização do fundo público é por meio da extração de recursos 

da sociedade na forma de impostos, contribuições e taxas, da mais-valia socialmente 

produzida [...] (OLIVEIRA, p. 7, 2012) 
 

 De acordo com Oliveira (2012), o fundo público ocupa posição importante na 

articulação das políticas sociais e sua relação com a reprodução do capital. Possui importante 

função para a continuidade do capitalismo no âmbito econômico e na garantia do contrato 

social. Outro traço característico é seu papel na reprodução da força de trabalho via os salários 
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indiretos, diminuindo o custo capitalista em sua aquisição. Sobre o Brasil, sinaliza que entre 

2000-2009 houve a transferência pelo fundo público de 45% do PIB produzido ao longo de 

2009 para o capital financeiro. Tais recursos segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos 

(2010) seriam suficientes para arcar com o Programa Bolsa Família por 108 anos, se mantidos 

o valor do benefício em 2009. 

 Como já discutido, a Constituição de 1988 foi um marco no país, pois contemplou 

alguns direitos dentre eles: trabalhistas e sindicais, a política de assistência, previdência e 

saúde Todas as garantias na legislação exigiam a ampliação do orçamento público para essas 

políticas. Mas ao contrário do esperado, a partir de 1990 há um redirecionamento da política 

inspirada na ideologia neoliberal e impulsionada pela contrarreforma do Estado brasileiro, 

cujo cenário foi desfavorável para as mudanças promulgadas e atingiram diretamente o 

investimento na política de saúde. 

 Os fundos públicos foram criados para o financiamento das ações estatais no que tange 

a proteção social da população – foi uma das medidas criadas no cenário internacional, no 

período do Welfare State (Estado de Bem-Estar) voltado diretamente para a seguridade social. 

Podem ser definidos como estruturais formais de transferência de recursos e que surgem como 

mecanismos de controle administrativo e financeiro ao longo das reformas do Estado 

brasileiro. (ELIAS, 2004) 

 Para Oliveira (1998), o fundo público tem dupla função – financiamento da 

acumulação de capital e por outro, de financiamento da reprodução da força de trabalho 

(políticas sociais), em outras palavras, para o referido autor quem arca com os custos dos 

direitos sociais é o próprio trabalhador e não o empregador. Afirma também que ser estrutural 

ao sistema capitalista contemporâneo a existência dos fundos públicos e definir como meio de 

intervenção estatal seria um erro pois tem a função de contribuir para a expansão do capital. 

 Podemos então afirmar que o fundo público engloba toda a capacidade que o estado 

tem de mobilizar recursos e intervir na economia e estão diretamente relacionados ao processo 

de valorização do capital. 

A constituição de 1988 ao criar o tripé da Seguridade Social (Saúde, assistência e 

previdência Social), delimitou que as referidas políticas seriam financiadas por orçamentos 

advindos da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios e de suas contribuições 
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sociais. 

Em relação ao financiamento público algumas considerações preliminares são 

importantes de serem feitas. Uma das questões principais em relação a saúde pública no país é 

o investimento abaixo do necessário para garantia da manutenção de um sistema de saúde de 

caráter universal. Dados (IBGE, 2012) ressaltam que somente 3,8% do PIB do país foi 

direcionado para a saúde em 2009, sendo a questão do gasto governamental um grave 

problema para o SUS. Assim, destaca-se o excessivo investimento estatal no mercado privado 

de saúde, e do outro o subfinanciamento do Sistema único de Saúde, contribuindo dessa 

forma para o sucateamento do sistema público de saúde.  

 Após as considerações sobre o financiamento público faz-se necessário a apresentação 

de dados estatísticos que comprovem tal afirmativa. Segundo dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2014), o Brasil gasta 195 bilhões de dólares com saúde, correspondeu a 947 

dólares por cidadão brasileiro ao longo de todo ano.  Desse valor, 46% foram custeados pelo 

governo. E o restante, 54% pela esfera privada. Em relação a destinação de recursos públicos 

para a saúde, dados da OMS em 2014 revelaram que somente 6,8% foi gasto na saúde.  

 Em relação a expansão do setor privado de saúde, dados da Agência Nacional de 

Saúde (ANS) 2012, destacam que no referido ano o número de beneficiários chegou a 47 

milhões, o que significou um crescimento de 17 milhões em dez anos. Importante salientar 

que para além dos ramos dos planos de saúde, mas todo processo de trabalho em saúde. 

Podemos incluir medicamentos, insumos, equipamentos hospitalares, centros de diagnóstico, 

laboratórios, farmácias, dentre outros.  (SOARES, 2014) 

Após as considerações acima apontadas, o próximo parágrafo discutirá as 

configurações da política de saúde nos governos de Lula e Dilma, elencando as principais 

medidas adotadas em ambos os governos e os reflexos para a saúde pública. 

 

  

2.5 Panorama da Saúde na atualidade: análise dos Governos Lula e Dilma. 

  

 

 Para análise inicial da política de saúde nos governos de Lula a referência 

bibliográfica a ser utilizada será a produzida por (BRAVO, 2006). 
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 Primeiramente é importante frisar a expectativa em torno da reafirmação dos 

compromissos com o fortalecimento com o projeto da reforma sanitária no governo Lula.  Na 

prática constata-se a presença de dois projetos de saúde: o de natureza privativa e o projeto da 

reforma sanitária. Podemos já elucidar que em relação à concepção de seguridade social, 

permanece a fragmentação entre as três esferas: assistência, saúde e previdência.  

 Bravo (2006), A autora apresenta aspectos de continuidade e inovação implementadas 

durante do governo Lula no concerne a política de saúde. Referente ao aspecto de inovação 

destaca o resgate da concepção de saúde como defendido no projeto da reforma sanitária; a 

contratação de profissionais comprometidos com a saúde pública; 12ª Conferência Nacional 

de Saúde convocada de forma extraordinária e realizada no primeiro do seu mandato são 

alguns dos elementos de inovação. 

 Com relação aos aspectos de continuidade a autora destaca a focalização, precarização 

e terceirização dos recursos humanos e no desfinanciamento. Apresenta como exemplos dessa 

focalização o enfoque no Programa Saúde da Família, mas sem buscar a integralidade de 

atenção básica e o seu atendimento a toda população dentro da perspectiva da universalidade 

dos serviços prestados. Em relação à precarização e terceirização, destaque para as 

contratações dos agentes comunitários sem a devida regularização da categoria profissional, a 

não contratação por meio de concursos públicos e a falta de delimitação das funções do agente 

comunitário. 

 E por fim, a questão do desfinanciamento é o aspecto mais complexo por se tratar 

especificamente do custeio da política pública de saúde e para a manutenção dos elementos já 

apontados como a precarização, focalização e precarização dos serviços. A autora aponta 

algumas medidas de desvio do orçamento como a transferência de recurso público para o 

superávit primário, reduzindo o montante de dinheiro a ser investido na saúde. Nas próximas 

linhas serão apresentadas outras medidas implementadas tanto no Governo Lula como no 

governo Dilma, por hora avançaremos na análise sobre a política de saúde. 

 

Na atual conjuntura, desafios estão colocados para os defensores do Projeto de 

Reforma Sanitária com relação à democratização da saúde. É importante destacar 

que o movimento sanitário, formulador do Projeto de Reforma Sanitária e do SUS, 

durante a década de 1990, ficou em posição defensiva, apenas resistindo aos ataques 

ao SUS. (BRAVO, MENEZES, 2011, 17-18) 
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 Podemos destacar no primeiro mandato do Lula no que tange a atenção hospitalar e de 

alta complexidade, o fortalecimento dos vínculos dos centros hospitalares universitários com 

o Sistema Único de Saúde, por meio de: nova forma de financiamento dos hospitais; a 

recomposição do quadro dos servidores; criação do (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência, dentre outras medidas. (MENEZES; BRAVO, 2013, apud PAIM ET AL, 2005) 

 Em relação à assistência farmacêutica, houve uma ampliação de laboratórios oficias, 

além da criação das farmácias populares e do aumento da fiscalização e do controle dos 

medicamentos. Outro aspecto a se destacar refere-se à situação das agências reguladoras de 

saúde suplementar e a sua não subordinação as esferas públicas de gestão da saúde. 

(MENEZES; BRAVO, 2013, apud PAIM ET AL, 2005) O setor privado age sem uma 

regulação ativa por parte do governo, o que dificulta a fiscalização dos serviços prestados 

pelas operadoras dos planos de saúde. 

 Menezes; Bravo (2013), é possível identificar que a saúde pública sofreu impactos da 

política macroeconômica.  No primeiro governo de Lula, algumas questões centrais como a 

universalização dos serviços, o financiamento, a Política de Gestão do Trabalho e Educação 

em Saúde e a própria Política Nacional de Medicamentos, não foram abordados. 

 Ao tratarmos do segundo mandato do governo Lula, destaca-se a escolha para ministro 

um sujeito que participou da formulação do Projeto da Reforma Sanitária. Em seu discurso, o 

então Ministro José Gomes sinaliza importância da retomada dos conceitos da reforma 

sanitária, e na capacidade de interferir no processo social determinante da doença. Entretanto, 

o Ministério da Saúde se posicionou favorável à criação das Fundações de Direito Privado. 

Cabe apontar, que tais fundações não prevê o controle social da política pública, a valorização 

do funcionalismo público, visto que as contratações de trabalhadores é via CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas), ou seja, na prática desmonta todo o conceito de saúde 

pública. (MENEZES; BRAVO, 2013)  

 Dessa maneira, destaca-se que a partir da nova gestão do governo sob a direção de 

Lula, acontece de fato a transformação de considerável parcela de lideranças dos 

trabalhadores que defendiam a reforma sanitária. Tal movimento justifica as chamadas 

“inovações”, mudanças na gestão dos serviços, sob o escopo de modernização, o que na 

realidade, é um retrocesso na política de saúde. (SOARES, 2011) 

 Em relação às configurações da política de saúde a partir do Governo Lula, Dilma, 
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apontamos novamente a continuidade das políticas já implementadas no governo anterior – 

governo de Fernando Henrique Cardoso, e a manutenção dos princípios da economia 

brasileira nos últimos anos. Evidencia-se a precarização e terceirização dos trabalhadores do 

SUS, com a ampliação do movimento rumo à privatização da saúde pública. Ou seja, 

elementos de continuidade da década de 1990, focado no processo de focalização, 

precarização e na terceirização dos profissionais da saúde. (BRAVO, 2006)  

Em relação ao governo Dilma Roussef podemos destacar como uma continuidade do 

governo anterior, sem grandes mudanças em relação a gestão Lula. Grande fato é que a 

conjuntura da gestão Dilma é diversa do período Lula. O PT manteve a postura com as tidas 

‘reformas’ que na realidade foram contrarreformas, seguindo a cartilha do ideário neoliberal. 

Podemos inferir que ao governo Roussef coube dar prosseguimento ao processo de 

contrarreforma do Estado brasileiro além de outras medidas por parte do Estado que na 

reconfiguração de suas funções cada vez mais, como já sinalizado investe nas políticas 

públicas. 

 Alguns apontamentos acerca do governo Dilma são necessários para compreensão das 

configurações da política de saúde no presente. No momento da posse, a então presidenta 

afirma o compromisso com a consolidação do SUS e destaca que o governo federal irá 

trabalhar para acompanhar a qualidade dos serviços prestados e o respeito aos usuários do 

sistema. Salienta também que estabelecerá as parcerias com o setor privado na saúde. 

(BRAVO; MENEZES, 2013) 

 Nessa afirmação, destacamos os convênios com clínicas, empresas privadas para 

ofertas de serviços de saúde pública, além de que tais parcerias vão na contramão da defesa de 

um sistema de saúde público, pois abre um campo para privatização dos serviços legalmente 

autorizado pelo governo. 

 Ao longo da gestão de Dilma podemos destacar a criação das Unidades de Pronto-

Atendimento 24 horas (UPAS) e o Programa Aqui tem Farmácia Popular, direcionado para o 

fornecimento de medicamentos para hipertensos e diabéticos, criado em 2011. A crítica que se 

faz as UPAS reside em seu modelo hospitalocêntrico que concentra a atenção nos hospitais. O 

ideal é o investimento na atenção básica, no fortalecimento da estratégia de saúde da família. 

Bravo; Menezes (2013), no tocante ao modelo das UPAS não impacta na reestruturação do 

sistema nem tampouco na ampliação dos serviços, pelo contrário, se apresenta como um 
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modelo precarizado e com sub investimentos. A administração das unidades de atendimento é 

terceirizada para as chamadas organizações sociais. As UPAS aparecem como modelo de 

flexibilização da gestão flexibilizada e visando o cumprimento de metas. A terceirização dos 

serviços se apresenta mais como incerteza do que uma solução. No discurso defende-se como 

uma alternativa para a melhoria da assistência, mas na prática constata-se o desmonte tanto da 

assistência quanto da segurança dos trabalhadores das unidades contratados por meios 

extremamente precários. (TEIXEIRA, 2015) 

 A vitória de Dilma, no pleito de 2014 não significou a defesa de um projeto político 

compromissado com a classe trabalhadora. Pelo contrário, logo no início do mandato algumas 

medidas foram tomadas com o intuito de retomar as taxas de lucro do capital em detrimento 

do proletariado. Podemos frisar a publicização de denúncias de corrupção na Petrobras com 

pessoas próximas ao governo, e a desaceleração do crescimento da economia como 

responsáveis pela queda da aceitação/popularidade do governo Dilma. Tais movimentos 

incidiram diretamente na política de saúde no Brasil. 

No que tange as medidas no plano legal podemos elencar algumas ações. Destaque 

para duas ações em 2015 que contribuíram com o subfinanciamento do SUS. O primeiro trata 

da permissão do capital estrangeiro, estabelecido pela Lei nº 13.097/2015.  Abre-se caminho 

para injeção de capital estrangeiro na saúde pública e para adquirir as Santas Casas – 

instituições de cunho filantrópico, financiadas pelo Estado Nacional; e a segunda, diz respeito 

à Emenda Constitucional nº 86/2015 que altera a base de cálculo do financiamento da união, 

que reduz o gasto pelo ente federal. 

 É inegável nos remetermos a questão da relação entre o mercado privado e o 

financiamento do sistema público de saúde. Na atual conjuntura de crise do capital na 

contemporaneidade, constatam-se as lacunas no financiamento da seguridade social e da 

própria política de saúde. 

 Importante salientar que a Lei n 9504/97 institui a permissão para empresas financiar 

candidatos em campanhas eleitorais. Na prática essa legislação possibilita que empresas 

financiem candidatos, e que esses futuros representantes da população defendam seus 

interesses em troca do financiamento dos custos de campanha. No ano de 2014, os gastos com 

campanhas eleitorais chegaram ao montante de 5,1 bilhões de reais, metade do valor oriundo 

de 19 grupos privados. O maior financiador foi o grupo JBS, do ramo de alimentação. Dentre 
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os financiadores, destaque para empreiteiras, setor da mineração e grupos do ramo financeiro. 

Podemos destacar também os planos de saúde como financiadores de políticos em suas 

campanhas, com o total de dinheiro versando no valor de 54,9 milhões de reais para 131 

candidatos. (CISLAGHI, 2015) 

 O setor de saúde aparentemente tem sua história ligada ao setor não produtivo, sob o 

domínio do capitalismo tal ramo é direcionado para a produção de mercadorias. Dentre as 

mercadorias ligadas a saúde destacam-se: insumos, medicamentos, materiais, equipamentos e 

os próprios serviços prestados pelos profissionais da saúde. 

 Concomitante com a liberação do investimento privado na política de saúde; o 

financiamento de campanhas eleitorais e expansão do mercado de saúde há instauração de 

novos modelos de gestão da saúde por meio das organizações sociais. 

      O Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua criação – fruto da luta da classe trabalhadora 

pelo reconhecimento e garantia pela saúde pública enfrenta dificuldades para a concretização 

dos seus princípios como: acesso universal, integralidade no cuidado, dentre outros.   

 

 

 

O sucateamento do SUS, forjado por seu desfinanciamento histórico, esteve assim a 

serviço, por um lado, de uma ideologia que abriu caminho aos mercados da Saúde. 

As dificuldades de acesso a serviços especializados, a falta de leitos e de 

profissionais criou o pânico necessário para a opção por planos de saúde daqueles 

que da podiam pagar, e mesmo a reivindicação de planos coletivos de saúde por 

parte da classe trabalhadora com vínculos formais de trabalho. (CISLAGHI, p. 201, 

2016) 

 

 

        A ampliação do setor privado e o desmonte do sistema público de saúde tem como 

objetivo reduzir o investimento na saúde para injeção de capital para pagamento da dívida 

pública, por meio da Desvinculação das Receitas da União (DRU), criada no então governo 

de Fernando Henrique Cardoso e que perdurou durante as gestões do Lula e da Dilma. Em 

contrapartida, há o discurso de elevação dos gastos na área da saúde. “A aplicação da receita 

corrente bruta da União na função Saúde, que era de 11.72% em 1995, passou para 7,3% em 

2011” (CISLAGHI, p. 201, 2016), ou seja, na prática a redução do investimento estatal com 

transferência de verba pública de diversas formas, seja por meio de convênios do SUS com 

estabelecimentos privados; isenções fiscais; dentre outros. 



    

 

 

 

 

 

          68 

Nas unidades de saúde é perceptível a falta de investimento em medicamentos, 

insumos, na política de saúde em sua totalidade. Em relação aos trabalhadores a transferência 

da responsabilidade da gestão dos recursos humanos para as organizações sociais reforça a 

lógica de mercado e a necessidade do alcance de metas estabelecido pelos gestores da saúde. 

Concomitante a esse processo encontra-se o aumento da procura do judiciário com pleitos de 

saúde no campo individual, como alternativa para garantia do acesso e efetivação do direito à 

saúde.  

         O atual cenário demonstra que só por meio da organização da classe trabalhadora em 

sua totalidade, reais mudanças na realidade da política de saúde são viáveis para que 

minimamente as conquistas alcançadas não sejam aniquiladas pela ordem do capital. Partindo 

destas considerações sobre a atual conjuntura da Saúde no próximo item a finalidade é 

estabelecer uma relação do Serviço Social com este espaço sócio ocupacional e que 

certamente trará impacto no trabalho profissional. 
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CAPÍTULO 3 

 

O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

 

 

                         Sonha e serás livre de espírito, luta e serás 

livre na vida. 

 

Che Guevara 

 

 

     O presente capítulo se propõe a discutir sobre Projeto Ético-Político do Serviço Social 

no âmbito da intervenção profissional na saúde. Para tanto, inicia sua discussão elencando 

elementos sobre a origem da profissão até o contexto da Reforma Sanitária. Para o debate do 

PEP, traz reflexões sobre o significado desse projeto e como foi seu processo de construção e 

amadurecimento. Em seguida, situa o leitor sobre os campos de análise das entrevistas no 

município de Niterói: atenção básica e saúde mental, para então apresentar os resultados 

obtidos por meio da pesquisa de campo realizada com os profissionais situados nesses 

espaços e expondo as considerações sobre o PEP. A pesquisa ilustra as percepções sobre os 

limites enfrentados no cotidiano profissional e principalmente o significado deste projeto para 

os assistentes sociais entrevistados. 
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3.1 Fundamentos históricos do Serviço Social na Saúde: origem da profissão 

 

 

Para se pensar o Serviço Social hoje na Saúde torna-se válido um breve resgate sobre 

sua gênese e desenvolvimento sócio histórico no sentido de compreendermos as alterações 

que a própria profissão passa que é influenciada pela conjuntura social política e econômica 

considerando as particularidades da realidade na qual está inserida. O Serviço Social no Brasil 

surge na década de 1930, no período chamado de Revolução de 30 – Getúlio Vargas era 

presidente do Brasil e foi uma época caracterizada pela expansão e consolidação do processo 

de industrialização no país.  

O processo de industrialização no país acarretou a expansão do trabalho livre no país, 

ou seja, a livre venda da força de trabalho e a formação de um proletariado fabril na sociedade 

brasileira. 

  
O desdobramento da questão social é também a questão da formação da classe 

operária e de sua entrada no cenário político, da necessidade de seu reconhecimento 

pelo Estado e, portanto, da implementação de políticas que de alguma forma levem 

em consideração seus interesses. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p. 126)    

 

 

 A profissão em sua gênese não está vinculada a medidas repressivas por parte do 

Estado, mas a ações de frações, de grupos da sociedade influenciados pela doutrina social da 

Igreja católica, dentro de uma perspectiva moralizadora como forma de manejo das 

expressões da “questão social”. Importante ressaltar que o Serviço Social, é legitimado num 

período de expansão do proletariado fabril, seu surgimento não foi uma demanda da classe 

trabalhadora, ao contrário, uma estratégia imposição das classes dominantes para amenização 

dos conflitos sociais “causados” por esta classe trabalhadora. 

 Para a captação do decurso histórico do Serviço Social faz-se essencial uma leitura do 

cenário internacional do período em análise. Em 1929, houve uma grande crise do capitalismo 

mundial. Frente a essa crise e o próprio movimento interno no país em 1930, como já 

elucidado desponta a necessidade de reorganização do papel do Estado e da economia, por 

meio da passagem do país de economia cafeeira – agroexportador para um país 

industrializado. O operariado formado por meio desse processo não contava a época com 

condições dignas de trabalho, mas submetido a longas jornadas de trabalho, sem direito a 
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férias e desprovidos de qualquer proteção trabalhista aqui se inicia um processo ainda 

embrionário da organização política destas classes e, portanto, de um conjunto de 

reivindicações. Diante de tal contexto, que a profissão surge como uma forma controle do 

proletariado. 

 Em 1932, há criação do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS), que 

aglutina setores da ação católica e da ação social, apontado como um marco para o Serviço 

Social no Brasil. Sua função era a promoção da formação dos seus membros tendo como 

direção do estudo a doutrina social da Igreja Católicas, assim qualificando a atuação das 

trabalhadoras sociais do período. (IAMAMOTO, CARVALHO, 2007). As atividades 

desenvolvidas pelo CEAS visavam graduar tecnicamente as pessoas que trabalhavam com a 

ação social. Um trabalho desenvolvido dentro de uma perspectiva moralizadora e sob o 

aspecto religioso trabalhavam na mediação de conflitos da classe trabalhadora. 

 Em 1935, destaca-se a criação do Departamento de Assistência Social do Estado, 

como a primeira iniciativa nesse campo. Três anos depois, foi organizada a Seção de 

Assistência Social, cujo objetivo era o enquadramento de alguns sujeitos ou grupos tidos 

como desajustados, assim, se organizou o Serviço Social de Casos Individuais. 

(IAMAMOTO, CARVALHO, 2007).  

 Seguidamente das reflexões quanto ao Serviço Social na década de 1930, discutiremos 

sobre a profissão após esse período até a conjuntura da Reforma Sanitária, suscitando debate 

sobre as configurações da categoria naquele momento histórico. 

 

3.2 O Serviço Social pós Reforma Sanitária: elementos para discussão 

 

 

Em primeiro lugar, antes de analisarmos a profissão no contexto pós Reforma 

Sanitária, abordaremos sobre o desenvolvimento do Serviço Social no período entre 1930-

1970. 

O surgimento do Serviço Social no Brasil tem uma direta relação com o 

desenvolvimento do capitalismo no país, pois: “[..] enquanto profissão, o Serviço Social é 

indivorciável da ordem monopólica – ela cria e funda a profissionalidade do Serviço Social” 

(TINTI, 2015, p. 31, apud NETTO, 1996). Para a compreensão da gênese da profissão é 
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importante entendermos que está intrinsicamente atrelada a ordem burguesa. Em se tratando 

da realidade brasileira, a partir do início do século XX – década de 1930, com o processo de 

industrialização no Brasil, marcado pelo início do surgimento das políticas sociais no Brasil, o 

Serviço Social emerge. Como já elucidado acima, com surgimento da questão social vem a 

necessidade de uma profissão para atuar no manejo e no manejo das desigualdades sociais. 

 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 

além da caridade e repressão. (CARVALHO; IAMAMOTO, 2007, p.77) 

 

 

 O processo de profissionalização do Serviço Social ocorre no momento em que o 

exercício profissional passa a se desenvolver dentro do âmbito estatal, demonstrando o seu 

caráter não liberal como profissão em razão da condição de trabalhador assalariado. Nas 

décadas de 1930-1940, o modelo de industrialização se desenvolvia por um modelo 

conservador que favorecia o Estado e o empresariado. Durante a Ditadura do Estado Novo, 

sob gestão do Presidente Getúlio Vargas, algumas medidas com o intuito de legitimar o 

regime são tomadas no sentido de legislar sobre o campo social, ao mesmo tempo em que o 

Serviço Social estava em processo de se institucionalizar como profissão. No período 

histórico em decurso a profissão atuava no campo da ação social via obradas de caridade, sob 

o direcionamento da Igreja Católica, pelo viés da assistência. 

 A partir da década de 1940, o Serviço Social tem sua legitimação por parte do Estado, 

ainda que com os princípios que originaram a profissão como a caridade, filantropia, 

benevolência. Nesse momento, a categoria busca se instrumentalizar tecnicamente para a 

atividade profissional. Apesar da profissionalização do Serviço Social, não há superação do 

traço conservador visto que a gestão da assistência é transferida para o Estado, entretanto 

permanece o cariz assistencial. 

 Os aspectos concernentes ao instrumental técnico-operativo nos primeiros anos do 

surgimento da profissão, adensam práticas tradicionais da assistência social e da ação social, 

influenciadas pela doutrina da Igreja, com ações direcionadas para a atuação individual, 
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fornecimento de auxílio material, aconselhamento, visitas domiciliares, dentre outras, sob o 

prisma da educação/enquadramento das pessoas pelo viés moralizante. 

 No transcorrer dos anos 1940, influenciado pelos métodos desenvolvidos pelo Serviço 

Social dos Estados Unidos, surgem o Serviço Social de Caso como método predominante, e 

também o Serviço Social de grupo, cujo objetivo de ambos era intervir nos problemas 

individuais, em questões de relacionamento e sociabilidade. A partir dos anos 1960, a 

profissão amplia seu escopo de atuação por meio do Serviço Social de Comunidade, projeto 

com forte influência norte-americana. 

 O Serviço Social nesse contexto de americanização do país também é influenciado 

com a tecnificação do seu trabalho, exigindo a capacidade profissional de executar programas 

na direção no modelo desenvolvimentista adotado no país. Todavia, com matriz teórica 

positivista - cujo objetivo era eliminação de todas as formas de “desajustes sociais” via 

intervenção moralizadora, individual e psicologizante. Na realidade o objetivo em todo tipo 

de ameaça para a continuidade do governo e permitir sua legitimidade. Ao longo desse 

momento, a profissão permanece com o conservadorismo no campo ideológico. 

O regime ditatorial marca diretamente a categoria dos assistentes sociais. Temos a 

construção de uma vertente da análise crítica, logo nos primeiros anos da ditadura que foi 

suprimida pela repressão do regime militar. Outro aspecto importante é a expansão do 

mercado de trabalho – ao mesmo tempo que há forte repressão, verifica-se expansão da 

assistência e pela discussão sobre teoria e metodologia do Serviço Social. 

Em relação ao exercício profissional podemos destacar três aspectos: o primeiro 

refere-se à atuação no âmbito do Estado no manejo da questão social por meio da coerção, de 

forma tecnocrática e meritocrática.  O segundo campo de atuação é nas grandes empresas 

multinacionais, que necessitavam de profissionais que trabalhassem diretamente na relação 

capital/trabalho, na mediação dos conflitos – manifestações dos trabalhadores. E por fim, um 

outro espaço nesse período era o setor da filantropia privada que crescente com o 

aprofundamento das contradições sociais. (CARDOSO, 2013) 

Em uma conjuntura de repressão há contestação das práticas profissionais, como o 

próprio Serviço Social tradicional. Como fatores podem ser apontados três aspectos: 1) 

revisão crítica no campo das ciências sociais, refutação do funcionalismo, do quantitativismo 

e da superficialidade nesse campo. 2) deslocamento desigual de outras instituições como 
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igreja católica e de algumas de matize protestante em dois planos na aglutinação de 

interpretações teológicas que justificavam posturas anticapitalistas e antiburguesas. 3) o 

movimento estudantil a nível de contestação global que reproduz nos centros de formação dos 

futuros profissionais todas as mudanças já mencionadas. (NETTO, 2007) 

Os reflexos do padrão econômico instaurado com a Ditadura elevaram no cenário 

brasileiro as manifestações da ‘questão social’ – que no Estado ditatorial eram enfrentadas por 

meio de políticas sociais centralizadas. A partir de 1966-1967 o Estado reformula as 

estruturas das instituições sociais em relação a sua organização e nos seu funcionamento para 

fazer frente a esta situação. Esse processo exigiu dos assistentes sociais atividades mais 

complexas e diversificadas, tanto nos serviços públicos quanto nas empresas. (NETTO, 2007) 

Nessa conjuntura que surge o movimento de reconceituação do Serviço Social no 

sentido de repensar as bases da profissão e refletir sobre seu direcionamento no decurso da 

década de 1960. O referido processo culminou na coexistência de diferentes correntes teórico-

metodológicas para o embasamento da prática e da teoria norteadora, representando um 

movimento que visava rever as protoformas da profissão e a partir disso problematizar o 

referencial teórico metodológico assim como técnico-operativo. 

O Serviço Social latino-americano se organizou por meio do referido Movimento de 

Reconceituação no ano de 1965, com assistentes sociais que reconheciam suas limitações 

tanto técnico-instrumentais como político-ideológicas. Assim, o movimento expressou a 

crítica ao Serviço Social tradicional, levantando questionamentos sobre o papel da profissão 

no enfrentamento das manifestações da ‘questão social’. 

Com a influência do Movimento de Reconceituação Latino-Americano, surge o 

chamado Processo de Renovação do Serviço Social Brasileiro. As reflexões em torno da 

profissão podem ser divididas em três linhas: a primeira denominada perspectiva 

modernizadora, que pretendia adequar o Serviço Social as exigências do período ditatorial, 

aglutinando valores e concepções tradicionais à profissão. A segunda perspectiva é a 

reatualização do conservadorismo que teve como corrente teórico-metodológico a 

fenomenologia, onde o exercício profissional era pautado pela ajuda psicossocial. E a terceira 

perspectiva a intenção de ruptura, que apresentava como objetivo romper com o pensamento 

conservador, a luz do referencial marxista. (NETTO, 2007)  

O processo de renovação no interior da profissão foi cumulativo com diferentes 
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momentos, e por vezes, as correntes supracitadas se entrecruzavam, não se caracterizando 

como um movimento linear, mas histórico e dialético. Em relação ao legado da renovação do 

Serviço Social, por meio desse movimento a categoria teve um acúmulo capaz de possibilitar 

o redirecionamento profissional, abrindo um leque para a possibilidade, influenciando 

diretamente na própria construção/elaboração do projeto ético-político da categoria que 

veremos adiante. 

Em relação ao Serviço Social na década de 1980, é a partir desse período, influenciado 

pela vertente intenção de ruptura que a profissão tem um diálogo direto com a teoria social de 

Marx. Assim é que,  

 

a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, irá imprimir direção ao pensamento e 

à ação do Serviço Social no Brasil. Permeará as ações voltadas à formação de 

assistentes sociais na sociedade brasileira (o currículo de 1982 e as atuais diretrizes 

curriculares); os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da experiência associativa 

dos profissionais, como suas convenções, congressos, encontros e seminários; estará 

presente na regulamentação legal do exercício profissional e em seu Código de 

Ética. (Yazbek, 2000, p.26) 
 

 

A década de 1980 é um marco para a categoria dos assistentes sociais visto que 

leituras de viés histórico-crítico foram aos poucos incorporadas no debate acadêmico-

profissional do Serviço Social. Todo esse processo foi impulsionado pelas lutas travadas em 

prol da democratização do Estado lideradas por movimentos das classes trabalhadores 

lideradas pelo operariado industrial. 

 Para pensarmos sobre a profissão nesse período tomamos como referência as reflexões 

de Iamamoto (2007), formuladas na década de 1980.  Para a autora a concepção de que a 

profissão se encontra inserida na divisão sócio técnica do trabalho foi amplamente difundida 

no ceio da categoria profissional, entretanto o mesmo não aconteceu com os fundamentos 

sobre o processo de produção e reprodução das relações sociais. Em outras palavras, os 

trabalhos, reflexões teóricas em sua maioria versavam sobre o trabalho concreto da categoria, 

mas o trabalho do assistente social em sua totalidade, com suas múltiplas determinações não 

foi aprofundado. 

 A priori tomando como referência as análises da autora podemos afirmar que analisar 

a profissão sob esse prisma é um desafio para a categoria. Sendo uma postura essencial para 
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um diálogo com a realidade social em sua totalidade, para compreensão do próprio 

significado do trabalho desenvolvido pelo assistente social, das demandas apresentadas e 

requeridas pelas instituições empregadoras dessa categoria profissional.  

 Em relação ao debate da categoria nas últimas décadas, Iamamoto (2007), infere que 

no interior da profissão houve um debate de viés duplo e contraditório – caracterizado pelo 

processo de ruptura teórica e política com o conservadorismo, em contrapartida um 

movimento de neoconservadorismo aberto ou disfarçado. Mas o que caracteriza essa 

corrente? A autora destaca a negação do processo histórico como uma totalidade apreendida 

em suas múltiplas determinações e relações, em direção oposta reafirmando-se o messianismo 

e o fatalismo traço de uma prática sem conteúdo histórico. 

 Ao discutimos sobre o projeto do Serviço Social destacamos que é produto de um 

ampliado movimento da sociedade brasileira rumo a democratização do país. Outro aspecto 

refere-se a dupla dimensão do projeto. De um lado temos as condições macrossocietárias, 

campo sócio-histórico onde se exerce a profissão, e do outro, encontram-se as respostas dos 

profissionais a esse contexto. Na prática, se apresenta enquanto um desafio para a categoria 

profissional e imperativo a compreensão a indissociabilidade entre os projetos profissionais e 

projetos societários. 

 Em relação aos projetos societários podemos defini-los como: 

 

Os projetos societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato 

de se constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto da 

sociedade. Somente eles apresentam esta característica – os outros projetos coletivos 

(por exemplo, os projetos profissionais, de que trataremos adiante) não possuem este 

nível de amplitude e inclusividade. (NETTO, 1999, p.2) 

 

 

 O que o autor infere é que os projetos societários possuem amplitude maior por se 

tratarem de projetos que abrangem toda a sociedade. Ressalta que como todo projeto coletivo 

os projetos societários possuem uma dimensão política, ou seja, inclui relações de 

poder/dominação. E que a experiência histórica mostra que os projetos societários se 

constituem como estruturas flexíveis e mutáveis, que incorporam novas demandas e 

aspirações e, se modificam a depender das conjunturas históricas e políticas. Com esses 

breves apontamentos sobre a gênese da profissão e seu desenvolvimento sócio histórico cabe-

nos aqui tecer questões sobre o processo de construção do que denominamos e projeto ético 
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político, para na sequência pensa-lo na articulação com o trabalho profissional no âmbito da 

saúde. 

 

 

3.3 O Projeto Ético-Político em foco: estudo exploratório do debate brasileiro 

 

 

Para tratarmos sobre o debate em torno do projeto ético-político da categoria 

profissional faz-se necessário discutimos sobre o legado marxista para o Serviço Social e o 

impacto das transformações econômicas na prática profissional. 

O assistente social ocupa posição privilegiada diante de sua atuação junto a classe 

trabalhadora, possibilitando ao profissional uma visão ampliada da realidade social e a 

articulação entre o seu referencial teórico e sua prática profissional. 

Ao tratarmos sobre o trabalho do assistente social, faz-se necessário alguns 

apontamentos sobre o significado da categoria trabalho. O trabalho “é um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 

impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza” (MARX, 2006, p. 

211) caracterizado enquanto processo contínuo, visto que cria novas finalidades a partir das 

necessidades coletivas, indica que os sujeitos realizadores do trabalho não vivem de maneira 

isolada, mas interagem entre si, e é nessa sociedade que o ser social se relaciona e se 

complexifica ao longo da história. Um processo histórico, onde o homem pelo trabalho 

transforma a natureza e a si mesmo. 

O trabalho é, portanto, resultado de um pôr teleológico que (previamente) o ser social 

tem ideado em sua consciência, fenômeno este que não está essencialmente presente no 

biológico dos animais. É bastante conhecida a distinção marxiana entre a abelha e o arquiteto. 

Pela capacidade de prévia ideação, o arquiteto pode imprimir ao objeto a forma que lhe 

aprouver, algo que é teleologicamente concebido e que é uma possibilidade para a abelha. 

(ANTUNES, 2009, p. 136) 

Enquanto atividade capaz de operar mudanças no sujeito e no objeto da ação, através 

do trabalho, o homem se complexifica mediante sua interação com a natureza transformando 

a si e os meios onde exerce a mudança criando valores de uso para a satisfação de suas 
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necessidades. Através do trabalho o homem responde às suas necessidades e se desenvolve de 

tal maneira que, através desta atividade, novas formas de expressão do ser social surgem, 

como a filosofia, a política, as artes, produto da atividade teleológica. 

O homem por meio do trabalho opera transformações que transcendem o campo 

material. Ao operar na natureza, as mudanças se dão no âmbito prático e da sua consciência. 

A prática aqui, entendida não no sentido idealista, no plano da consciência, mas enquanto uma 

atividade possuidora de materialidade, real e concreta do homem. (SANTOS, 2013) 

Diante do exposto acima, podemos afirmar que as condições de trabalho do assistente 

social influenciam diretamente em seu fazer profissional, frente a espaços, como por exemplo, 

há falta de infra-estrutura mínima para o resguardo do sigilo do seu atendimento. Outro 

aspecto é o conhecimento das correlações de forças institucionais e dos atores principais 

dentro deste espaço é de suma importância para que o profissional se articule para a conquista 

de melhores condições para o exercício profissional. Deste modo podemos afirmar que “a 

instituição não é um condicionante a mais do trabalho do assistente social. Ela organiza o 

processo de trabalho do qual ela participa” (IAMAMOTO, 2008, p 63) 

O assistente social possui relativa autonomia em seu fazer profissional, pois enquanto 

não detentor dos meios de prover a produção do seu trabalho isso se constitui como um 

entrave para sua materialização. Ou seja, o profissional tem liberdade na forma como conduz 

seu trabalho, sua intervenção, mas enquanto trabalhador assalariado está submetido às 

demandas institucionais, que muitas vezes não coadunam com o nosso projeto ético-político e 

também, com as demandas dos usuários que atende. 

É no limite dessas condições que se materializa a autonomia profissional na condução 

de suas ações. O assistente social preserva uma relativa independência na definição de 

prioridades e das formas de execução de seu trabalho, sendo o controle exercido sobre sua 

atividade distinto daquele a que é submetido, por exemplo, um operário na linha de produção. 

(IAMAMOTO, 2008, p. 97) 

Ao tratarmos da posição profissional como trabalhador que vende sua capacidade de 

trabalho no mercado, salientamos que o assistente social assim como os usuários que atende 

sofre das péssimas condições de trabalho, vínculos precarizados, salários baixos, dentre outras 

condicionalidades que, incidem diretamente sobre o seu fazer profissional. 
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[…enquanto partícipe de processos de trabalho que se organizam conforme as 

exigências econômicas e sociopolíticas do processo de acumulação, moldando-se em 

função das condições e relações sociais específicas em que se realiza, as quais não 

são idênticas em todos os contextos em que se desenvolve o trabalhado do assistente 

social. (IAMAMOTO, 2008, p 95) 

 

 

Iamamoto (2007), analisa o trabalho do assistente social em tempo de capital fetiche, 

com ênfase nas tensões entre o projeto ético-político profissional e sua condição de 

assalariado. Podemos salientar a dupla determinação do trabalho profissional que se refere ao 

mesmo tempo enquanto útil e abstrato, que para a autora são indispensáveis para a reflexão do 

exercício profissional na sociedade burguesa. 

Podemos considerar a inter-relação entre projeto profissional e o estatuto enquanto 

trabalhador assalariado, de um lado afirmar-se a relativa autonomia do assistente social em 

suas ações profissionais norteadas por aparatos legais e organizativos que normatizam o 

exercício profissional no Brasil. Por outro prisma, o trabalho do assistente social é mediado 

por sua condição como trabalhador assalariado, que tem no Estado e em organismos privados, 

espaços ocupacionais. A condição de sujeito que vende sua força de trabalho impregna o 

trabalho do serviço social dos dilemas da alienação, impondo condicionantes socialmente 

objetivos para autonomia profissional. 

Em uma realidade profissional de muitos atendimentos individuais e, por vezes, 

pontuais, aos assistentes sociais comprometidos com o Projeto Ético-Político é posto como 

desafio: rompimento com o imediatismo da sua atuação profissional com vistas a uma prática 

que defenda os direitos sociais e que tem como outras categorias profissionais a 

transformação social compreendendo que o modo de produção capitalista não contribui para o 

pleno desenvolvimento do ser social. 

Uma prática profissional que vise à superação de visões reducionistas da realidade 

social que tendem a imputar os sujeitos a responsabilidade por suas condições de vida, e que 

tenha como horizonte a luta pela ampliação e criação de políticas públicas é de suma 

relevância para a garantia e efetivação de direitos em uma sociedade marcada pela 

desigualdade social. 

O processo embrionário do projeto ético-político é datado a partir dos anos 1970, com 
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direção social que determinou transformações no exercício, na formação e na organização da 

categoria dos assistentes sociais. Cabe frisar que tais mudanças foram influenciadas pelo 

contexto social e político que refletiram diretamente nas demandas profissionais. 

 

As mudanças na ordem social capitalista produziram novas demandas profissionais, 

ampliaram os espaços sócio ocupacionais, modificaram as condições de trabalho, 

exigiram a incorporação de sólidos fundamentos para adensar a formação 

profissional e desafiaram as práticas organizativas dos sujeitos profissionais. 

(AMARAL, MOTA, 2016, p. 30) 

 

 Frente a supracitada conjuntura de fragmentação da vida, retorno de práticas 

conservadoras no que tange ao enfrentamento das desigualdades sociais com o intuito de 

recuperar as taxas de lucro e superficialidade nas análises da própria realidade social, o 

Serviço Social não ficou distante dessa realidade, pelo contrário. A categoria é necessária a 

criação de estratégias tanto no plano do exercício profissional como no campo da formação 

profissional, na produção intelectual, articulados com as lutas sociais presentes. 

 Dentre as conquistas para a profissão podemos elencar o Congresso da Virada, a 

reforma do currículo em 1982 e em 1996 a elaboração das Diretrizes Curriculares na 

continuidade houve a alteração do (CFAS) Conselho Federal de Assistentes Sociais para 

(CFESS) Conselho Federal do Serviço Social e dos Conselhos Regionais de Assistentes 

Sociais (CRAS) para (CRESS)  Conselhos Regionais de Serviço Social, possibilitando assim 

a construção de um espaço de discussão sobre os rumos da profissão para além de um 

dispositivo burocrático fiscalizatório do exercício da profissão. 

O movimento de questionamento das bases do Serviço Social culminou com que 

grande parcela da categoria passasse a questionar e a propor estratégias críticas para 

enfrentamento das manifestações da questão social por meio do referencial crítico-marxista. 

Ao iniciarmos a discussão sobre o PEP é fundamental tecer reflexões sobre as 

implicações da vida cotidiana para o exercício profissional dos assistentes sociais, pois ao 

debatermos acerca do projeto profissional consideramos os seus rebatimentos no cotidiano 

profissional da categoria. Primeiramente é importante frisar segundo Netto (2000), que não 

podemos eliminar a vida cotidiana, não sendo possível cancelar ou até mesmo suprimi-la do 

processo histórico, já que considera um dos seus constitutivos, que promove a reprodução 

social na reprodução dos indivíduos como são.  
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Em relação ao cotidiano profissional é composto por inúmeros processos que a 

depender influenciam o exercício profissional para o viés pragmático. 

 

[...] o pragmatismo constitui-se em um tipo de pensamento que sustenta a práxis 

cotidiana, já que incorpora uma determinada racionalidade que consiste no modo de 

pensar a realidade na sua imediaticidade e de agir sobre ela. Disso resulta uma 

determinada forma de conceber a relação teoria e prática, influenciando a 

apropriação que os assistentes sociais fazem das teorias sociais, em especial, do 

marxismo, muitas vezes se confundindo com ele. (GUERRA, 2013, p. 42) 
 

 

Em relação a sua influência o pragmatismo para o Serviço Social contribui para a 

supervalorização da prática, ou seja, considerado válido o que pode ser posto concretamente 

em detrimento da teoria e da importância do diálogo entre a teoria e a prática. 

Ou seja, para uma prática sem a reflexão e interlocução com a totalidade social. O que 

é importante frisar é que em determinadas situações é requerido uma postura pragmática, mas 

a grande questão reside na primazia da prática pragmática, tomando-a como única forma de 

intervenção profissional. (VELOSO, 2014) 

Dessa forma é essencial um trabalho profissional crítico e que rompa com 

intervenções burocráticas, sendo essencial romper com a imediaticidade do cotidiano 

profissional. Para isso é fundamental o conhecimento de todo um arsenal teórico 

metodológico ético político e técnico-operativo que ultrapasse os valores já apresentados 

como realidade na sociedade. 

Uma ação de um sujeito profissional que tem competência para propor, para negociar 

com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e 

funções profissionais. Requer, pois, ir além de rotinas administrativas e buscar apreender o 

movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades nela presentes passíveis de 

serem impulsionadas pelo profissional. (IAMAMOTO, 1998, p. 21) 

Um desafio para todo profissional comprometido com o projeto ético-político do 

Serviço Social compreendido como uma forma específica de pensar e exercer a profissão, 

cuja construção é datada a partir dos anos 1970 caracterizado pela ruptura com o 

conservadorismo e tradicionalismo que outrora era hegemônico na categoria profissional. O 

referido projeto tem como elementos balizadores o Código de Ética de 1993, Lei de 

Regulamentação n 8.662/93 e as Diretrizes Curriculares para formação dos assistentes sociais. 
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O debate em torno do projeto ético-político deve partir da concepção de que o mesmo 

é um projeto construído ao longo da trajetória histórica do serviço social, em oposição ao 

conservadorismo profissional – com suas concepções conservadoras no interior da categoria. 

Em relação a importância do projeto é o reconhecimento de que o serviço social tem 

uma direção ético-política e de que a profissão tem uma concepção específica de homem e de 

direção de uma construção de uma nova ordem societária. Ou seja, o exercício profissional 

dos assistentes sociais tem uma orientação específica que embasa sua intervenção. O serviço 

social enquanto uma profissão que é exigida respostas práticas, imediatas do seu trabalho, por 

vezes pode obscurecer seu conteúdo ético-político e teórico que é basilar do seu trabalho que 

exige uma leitura crítica da realidade social. 

Como já frisado, o projeto profissional tem uma direção política contrária a ordem 

burguesa dominante. Considera que o modo de sociabilidade capitalista não atende as 

demandas dos sujeitos sociais. Sendo assim: 

 

Um projeto profissional, crítico, no seu âmbito de realização deve proporcionar os 

elementos para a crítica da sociabilidade burguesa e deve apontar a direção, dar o 

norte de uma prática profissional crítica, autônoma e competente técnica, teórica e 

politicamente. (GUERRA, 2015, p. 52) 

 

 A importância da crítica da sociabilidade burguesa é importante para a compreensão 

das contradições concernentes ao modo de produção capitalista. O assistente social como 

profissional inserido no mercado de trabalho – vendedor de sua força de trabalho, está sujeito 

ao processo de alienação que cobre o aparente, necessitando de mediações para o 

desvelamento do real e para a própria defesa do projeto ético-político em uma conjuntura de 

negação do ser humano. 

 A compreensão do significado do projeto profissional enquanto uma projeção, um guia 

para a categoria o caracteriza como um norte para o serviço social – uma atividade dotada de 

uma teleologia pois existe no campo do pensamento antes mesmo de sua concretização na 

prática profissional. Entretanto, esse devir a ser só se materializa por meio da práxis, 

entendida como atividade teórico prática, que possui tanto lado ideal, teórico como também 

prática, ambos conectados e ao mesmo tempo separados por meio da abstração. 

 

A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como 

ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, 
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compreende a realidade (humana e não humana), a realidade em sua totalidade. A 

práxis do homem não é a atividade prática contraposta à teoria: é determinação da 

existência humana como elaboração da realidade. (KOSIK, 1986, p.202 apud 

GUERRA, 2015, p. 60) 

 

 Uma análise que isola a teoria da prática fundamenta os discursos que toma o PEP 

como um projeto utópico sem materialidade no cotidiano do assistente social, ou seja, a 

dicotomia entre a prática e a teoria incorre no erro de isolar elementos que são intrínsecos ao 

serviço social comprometido com o projeto ético-político. Outro pressuposto de relevância ao 

discutimos o PEP é a política, pois “a ética esvaziada da teoria e da política, ela se torna 

mística e mistificada: como resultado de decisões puramente individuais, do livre-arbítrio ou 

do destino predeterminado.” (GUERRA, 2015, p.61) Essa dimensão política está relacionada 

a profissão e o entendimento das contradições inerentes a sociedade e em seu compromisso 

com a classe trabalhadora alvo de suas ações profissionais. 

 O projeto ético-político do Serviço Social é considerado como horizonte profissional 

para a categoria e necessita de condições mínimas para que sua projeção, por conseguinte o 

alcance de sua finalidade planejada. Para tanto, faz-se necessária a compreensão sobre o 

significado da profissão, seus limites para a defesa e garantia do projeto crítico profissional. 

Sendo assim, somente: 

  

O domínio de uma racionalidade crítica e dialética é o que permite não apenas ir 

além do imediato, mas dimensionar as possibilidades e construir estratégias visando 

a potencializar as forças de negação da ordem social e de sua transformação em 

futuro próximo e remoto, articulando princípios às suas manifestações empíricas no 

exercício profissional. (GUERRA, 2015, p. 63-64) 

 

 Um grande desafio para a categoria é pensar e repensar estratégias para a negação da 

ordem dominante e sua futura transformação. Em outras palavras, parte-se da visão que as 

condições de um projeto não residem em si mesmo, mas nas condições existentes na própria 

realidade. Guerra (2015), elenca duas observações sobre esse aspecto. O primeiro deles 

refere-se ao fato de que não há no interior de uma categoria um único projeto profissional, ou 

seja, há mais de um projeto profissional e que coexistem em disputa. A segunda consideração 

diz respeito aos projetos profissionais que defendam a superação da ordem dominante, ou seja 

da superação do próprio capitalismo, apresentam maior dificuldade de implementação, 

levando em consideração as forças sociais e políticas que atrapalham. 
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Frente a esse contexto, faz-se necessária algumas considerações acerca do projeto 

ético-político importante sinalizar alguns impasses para sua realização. Guerra (2015), cita 

impasses de duas naturezas: a primeira material-concreta – esse se refere a sociedade 

capitalista, ao modo de sociabilidade burguesa que impede o confronto/superação de sua 

forma de reprodução social; o segundo impasse é de ordem teórico-intelectual – aqui, 

compreendida como a necessidade do desvelamento da ideologia dominante e a formação de 

um profissional que seja capaz de interpretar princípios, valores e a direção do projeto, 

intervindo na realidade tendo como direção a sua transformação. Em outras, a compreensão 

da realidade em sua totalidade, com uma leitura crítica e dialética da realidade social, sendo 

assim capaz de transpor a mera imediaticidade de suas ações profissionais. 

Em relação a materialização do projeto ético-político não podemos pensar que ele é 

algo concreto, mas sim como um norteador para a prática profissional. É no cotidiano 

profissional, no contato direto com a população usuária, que os assistentes sociais lançam mão 

do projeto ético-político no exercício profissional. São os assistentes inseridos em inúmeros 

serviços, tanto da esfera estatal como pública que travam no diariamente embates prol 

garantia e defesa do projeto da categoria que vislumbra uma nova ordem societária. O desafio 

é intenso para os assistentes sociais que precisam defender seu espaço e a todo instante 

afirmar e reafirmar o significado social da profissão.  

Guerra (2015), destaca duas tarefas fundamentais para a categoria. Destaca em 

primeiro lugar a necessidade de produção intelectual da categoria sobre a realidade 

institucional onde atua e sobre demandas e as respostas dadas no exercício profissional. Desse 

item, cabe ressaltar o imprescindível e necessário imperativo em relação a produção teórica 

sobre a prática profissional. Só conseguimos pensar em estratégias para o trabalho 

profissional a partir do momento que saímos da imediaticidade de nossa intervenção 

profissional, ou seja, somente por meio de práxis. A segunda tarefa que a autora aponta é a 

necessidade de enfrentamento da realidade. Não podemos fugir em relação ao que é posto, 

mas a tarefa profissional é ressignificar, potencializar seu exercício profissional em meio a 

contradição, é negar a ordem social posta, tendo como horizonte os princípios e valores 

defendidos pelo projeto ético-político, dessa maneira estreitando a distância entre o devir a ser 

do projeto e o real. Um movimento que não é exclusivo da categoria profissional, mas de 

todos os sujeitos comprometidos com uma nova ordem societária. 
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Em tempos de conservadorismo e retorno de práticas assistencialistas com novas 

roupagens subjaz o terreno fértil para consolidação do nosso projeto profissional crítico. 

Diante de uma conjuntura de crises constantes do capital e de saídas cada vez mais 

prejudiciais para a classe trabalhadora repensar a própria sociedade e o papel social do serviço 

social é fundamental para a construção e mobilização de forças sociais que visem a 

transformação social com vistas a superação do próprio modo de produção capitalista. Como 

já discutido, o assistente social como profissional vendedor de sua força de trabalho vive em 

seu dia a dia rebatimentos da própria barbarização da vida social por meio da precarização das 

condições de trabalho e de vida dos próprios sujeitos, do acirramento das tensões sociais, da 

desigualdade social e do próprio descrédito em relação a política no país, que tendem a 

individualizar demandas que são coletivas, é também espaço de luta e de reafirmação da 

centralidade do projeto profissional com sua direção política e societária. 

A discussão em torno do significado do projeto ético-político do Serviço Social suscita 

inúmeros elementos para o debate. O projeto marca o rompimento com o conservadorismo na 

profissão e sua apropriação com a teoria social crítica marxista.  

A compreensão do significado de cada palavra em “Projeto Ético-Político do Serviço 

Social” é de extrema relevância. Matos (2013), afirma que a palavra “projeto” refere à 

intencionalidade, a projeção da ação, a ideia de construção, de algo não terminado. Em 

referência ao termo ético, o mesmo autor salienta que a ética trata dos valores a serem 

expostos pelos sujeitos. Sendo assim, a ética abrange o conjunto de valores que embasam a 

concepção sobre o homem e o mundo.  

Matos (2013), declara que que o projeto ético-político ao negar o conservadorismo 

profissional, aponta para o desenvolvimento de um fazer profissional comprometido com os 

princípios da justiça social e da liberdade, valores essenciais no código de ética do serviço 

social. 

Ao explicitarmos um projeto ético-político e os nossos compromissos com os 

princípios da liberdade, da justiça, da igualdade, buscamos mais do que uma competência 

técnica profissional, buscamos uma eficácia e uma efetividade, que se traduz numa 

permanente luta e trabalho não só por direitos, mas para mudar o mundo. (TEIXEIRA, 2009, 

p. 18)  

A direção assumida pela categoria profissional a partir dos anos de 1990 tem em seu 
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Código de Ética Profissional de 1993 e na Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 

materialidade legal e a sistematização da posição assumida pelos assistentes sociais. 

A existência dos dispositivos legais não implica dizer que uma prática profissional 

comprometida com a classe trabalhadora é uma missão simples. Os assistentes sociais 

vinculados ao projeto supracitado, enfrentam no cotidiano do exercício de sua profissão uma 

conjuntura desfavorável para uma ação que é contrária ao projeto societário dominante. 

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o exercício 

profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na cotidianidade do trabalho, 

evitando que se transformem em indicativos abstratos, descolados do processo social. Afirma, 

como valor ético central, o compromisso com a nossa parceira inseparável, a liberdade. 

Implica a autonomia, emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem 

repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e nos rumos a ele 

impressos. (IAMAMOTO, 2008, p 77)  

O grande desafio para a categoria profissional é não permitir que os princípios 

apregoados no código do Serviço Social se resumam ao âmbito abstrato. Frente a um presente 

e futuro de ataque direto as políticas públicas, o imperativo é reforçado para que em conjunto 

com a classe que sobrevive do trabalho, os assistentes sociais construam juntos estratégias de 

enfrentamento.  Para Iamamoto (2006), o maior desafio para a efetivação do projeto é tornar o 

mesmo um guia para a prática profissional, sendo necessário integrar o deve ser com sua 

implementação na prática dos assistentes sociais.  

Segundo Iamamoto (2008), o projeto integra três dimensões fundamentais: a ético-

política, teórico-metodológica e técnico-operativa. A primeira refere-se ao fato de o 

profissional não ser neutro. Em outras palavras, afirma-se que a prática do assistente social se 

faz em determinada ordem societária capitalista contraditória. Exige-se do profissional uma 

postura frente a este contexto que demonstra uma intencionalidade e uma direção política 

assumida pelo técnico da ação. 

A segunda dimensão que a autora menciona é a teórico-metodológica. O assistente 

social necessita conhecer a realidade social e seus determinantes sociais, políticos e 

econômicos. Para tanto, é requisito apreender a realidade em sua totalidade, desvendando sua 

essência a partir de um forte arcabouço teórico e metodológico. 

E por último, a dimensão ético-política. Ao profissional cabe desenvolver capacidade 
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técnica que possibilite o desenvolvimento das ações junto a população e as instituições onde 

se encontra inserido. 

Todas as questões supracitadas sinalizam a grande necessidade de um processo 

reflexivo por parte dos profissionais do serviço social. O desvelamento da realidade exige dos 

assistentes sociais a análise do cotidiano e de todos os determinantes envolvidos na vida 

social. 

Após estas reflexões sobre o que representa o PEP, o próximo item se propõe a situar 

o histórico da atenção básica no município de Niterói, trazendo alguns elementos para a 

compreensão do desenvolvimento de ambas áreas na cidade. 

 

 

3.4 Breve trajetória da Atenção básica e da saúde mental no município de Niterói 

 

 

O presente item pretende contextualizar sobre a história da atenção a saúde no 

município de Niterói. Para tanto, apresentaremos dados do município e especialmente 

informações históricas acerca do desenvolvimento da atenção básica e da saúde mental. 

 O município de Niterói segundo dados do Censo do IBGE (2017) possui uma 

população de 499.028 pessoas, sendo considerada a terceira cidade com maior número de 

habitantes no Estado do Rio de Janeiro. No aspecto trabalho e renda, IBGE (2016) o salário 

médio da população nesse município é de 3 salários mínimos, comparado a outros municípios 

ocupa a posição 167 de 6670. Em relação a população com remuneração de até meio salário 

mínimo sua posição difere, ocupado o lugar 4742 de 5570 cidades do país. 

 Em relação a atenção básica no município, partiremos a partir do momento em que a 

cidade deixou de ser a capital do Estado em 1975. Nos anos de 1970, o município contava 

com a rede estadual de saúde, uma vinculada a previdência social e a outra com o Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Os serviços de atendimento à saúde à época, estavam 

centralizados nas regiões centrais de Niterói, o que dificultava o acesso da população não 

residente nessas áreas, além da própria discriminação dos que não eram vinculados ao 

INAMPS, dentre outros, ou seja, com vínculo empregatício formal para acesso assistência à 

saúde. (MASCARENHAS, 2003) 
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 Em 1977, foi realizado um mapa da saúde de Niterói, e por meio desse diagnóstico 

foram implantadas unidades de saúde em bairros, regiões, priorizando as pessoas de baixa 

renda. O objetivo era se aproximar das situações de saúde, para tanto foram contratadas 

pessoas dessas localidades para atuarem nessas unidades municipais. Já se delineava a 

priorização da atenção primária à saúde. (MASCARENHAS, 2003) A própria Organização 

Mundial de Saúde reconheceu a atenção primária a saúde como forma importante de 

assistência à saúde definindo: 

cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde, baseados em métodos 

e tecnologias práticos, cientificamente bem fundamentados e socialmente aceitáveis, 

colocados ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante 

sua plena participação e a um custo que esteja ao alcance da comunidade e do país. 

(OMS, 1978) 

 

            Por meio da aprovação da Lei Federal nº 6.229 que versava sobre o Sistema Nacional 

de Saúde, os municípios ficaram responsáveis pela implantação de serviços que atenderiam a 

população na prestação de serviços de cuidado primários à população ainda considerada 

carente, como um serviço de porta de entrada da atenção à saúde. (MASCARENHAS, 2003) 

            No ano de 1979, a Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Niterói 

(SMSPS), realizou o II Encontro Municipal do da área da Saúde, com o intuito de debater 

acerca da política municipal de saúde. Nesse mesmo período, foi proposto pela Secretaria de 

Saúde, um plano de ação com o objetivo de ampliar a cobertura nas regiões mais periféricas 

do município, que à época não eram cobertas pelos serviços de saúde, por meio da 

implantação da atenção básica, tendo como prioridade o atendimento prioritário de saúde. 

(MASCARENHAS, 2003) 

           Em 1982, surge o Projeto Niterói que se caracterizada em uma experiência pioneira 

que integrava ações de saúde e que serviu de modelo para o projeto de ações integradas (AIS). 

O projeto em si funcionava por meio de uma comissão executiva, cujo presidente era Gilson 

Cantarino O’Dwyer, onde haviam representantes de serviços do município como: UFF, 

INAMPS, SES e SMS e as comissões de trabalho dividas por áreas temáticas. Outro 

importante marco foi a aprovação em 1987, da criação dos Sistemas Unificados e 

Descentralizados de Saúde (SUDS/MS). Com a referida medida, a cidade de Niterói passou a 

gerir grande maioria da rede saúde da sua região. (MASCARENHAS, 2003) 

            O início da década de 1990 marca um período de agitação em prol da municipalização 
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da saúde, que foi concretizada na proposta do SUS. No caso de Niterói, temos para além do 

movimento Projeto Niterói, houve dificuldades na mudança do modelo de assistência da parte 

de algumas instituições do Estado e da Previdência Social. 

            Em 1991, acontece a Conferência Municipal de Saúde como evento preparatório para 

a IX Conferência Nacional de Saúde. O encontro teve a participação de 800 pessoas de 

diversos setores e teve a aprovação e a criação do Conselho Municipal de Saúde. A partir de 

então as medidas no tocante a saúde passou a ser pautadas nas propostas do SUS. 

            O processo de distritalização se inicia na década de 1990, com a Lei Orgânica nº 

8080/1990, por meio da descentralização política e administrativa da gerência do sistema. 

Basicamente funcionava da seguinte forma, divisão em três distritos sanitários: Norte, Leste e 

Centro-Sul, onde as unidades foram organizadas de acordo com os princípios já mencionados 

aqui. Mais adiante, em 1995 os distritos foram desativados pela falta de controle em relação a 

descentralização. (MASCARENHAS, 2003) 

          Foi dessa maneira as Unidades Básicas de Saúde (UBS), foram constituídas, baseadas 

no modelo de Medicina Comunitária dos anos 1970, que trabalhavam com equipes 

multiprofissionais. Em 1991, surge o Programa Médico de Família de Niterói (PMFN), tal 

experiência foi possível por meio das trocas com profissionais de Cuba e do próprio 

município, ou seja, mediante uma cooperação técnica. Dentre os pressupostos da proposta 

constam: melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica; promoção do trabalho em 

equipe e a qualificação dos profissionais; compromisso ético tanto entre os profissionais 

quanto em relação aos usuários dos serviços; reflexão coletiva das práticas profissionais em 

conjunto com os usuários para melhoria da qualidade de vida da população; e avaliação do 

Programa por meio de dados quantitativos e qualitativos. O referido Programa é considerado 

um antecedente do Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde. (MASCARENHAS, 

2003) 

             Para fins de caracterização das unidades da pesquisa que será apresentada, atualmente 

o município de Niterói conta com seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), caracterizadas 

como unidades que prestam serviços como porta de entrada na rede de atenção a saúde. São 

instaladas próximas da população com o intuito de promover um contato direto com as 

pessoas. Nas UBS’s os principais serviços oferecidos a população são consultas, vacinas, 

coleta de e exames laboratoriais, os encaminhamentos para outras especialidades que não se 
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encontram nas unidades, dentre outros. Em relação as policlínicas, a cidade conta com dez 

unidades. Essas unidades ofertam atendimento entre atenção básica e hospitalar, em áreas 

especializadas para o diagnóstico/tratamento de algumas doenças que exigem atendimento 

especializado. 

              A seguir, vamos tratar sobre a saúde mental no município de Niterói, tomando para 

análise histórica informações a partir da década de 1980. Em relação a saúde mental, tratamos 

acerca do Projeto Niterói de 1983, que também englobava um grupo de saúde mental. Esse 

grupo foi importante pois reuniu uma gama de informações sobre o funcionamento da política 

de saúde mental, quais os principais problemas enfrentados, averiguando que a medida 

principal centrava na internação hospitalar na unidade de referência Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba (HPJ). (BEAKLINI, 2001) 

              Em 1988, esse mesmo Grupo de Trabalho de Saúde Mental de Niterói do Projeto 

Niterói, tendo como base o Programa de 1983, tinha o objetivo de implantar o SUDS em 

Niterói. O referido plano mantinha a linha da desospitalização com enfoque no 

desenvolvimento de serviços/recursos extra-hospitalares. Para implementação dessa medida, a 

ideia era manter em um serviço de emergência, três enfermarias somente para atender 

pacientes em situações de crise. (BEAKLINI, 2001) 

            No ano seguinte, a Coordenação do Programa de Saúde Mental foi criado, incluindo 

alguns membros do Grupo de Saúde Mental de Niterói para a supervisão do programa.  No 

mesmo período, com a criação do NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial) em Jurujuba, onde 

os atendimentos eram focados nos pacientes considerados mais graves, apareceu como uma 

das inovações em substituição ao modelo hospitalocêntrico psiquiátrico, já influenciado pelo 

Movimento da Reforma Psiquiátrica, que visava a desinstitucionalização e a reinserção social 

das pessoas com algum transtorno mental. Foi uma experiência importante de cuidado diário 

em nível secundário que funcionava com um hospital dia. Acerca da organização dos usuários 

da saúde mental, em 1990 foi criada a Associação Cabeça Firme, sediada no HPJ até 1998, 

permanecendo até 2005, como movimento de participação dos usuários dos serviços e dos 

familiares, além disso expressava uma forma de cuidado mais ampliada em saúde mental. 

(BEAKLINI, 2001) 

 A partir do ano de 1995, no Hospital de Jurujuba passou a funcionar o serviço 

considerado de porta de entrada para avaliação dos casos de internação psiquiátrica no 
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município. O referido contava com enfermaria de doze leitos, para acolhimento dos usuários 

por um período curto onde, eram realizados avaliação e tratamento das situações de crise 

consideradas, para assim realizar os devidos encaminhamentos, passando a contar com uma 

equipe multiprofissional. (BEAKLINI, 2001) Nos anos subsequentes, a saúde mental 

enfrentou o processo de desmonte do Estado brasileiro e o ataque direto do investimento 

público na saúde, em contrapartida em conjunto com o próprio processo de reconhecimento 

da necessidade de desospitalizar e inserir essas pessoas com transtornos mentais na sociedade. 

 Para fins da pesquisa, foram escolhidos CAPS e o SRI – o primeiro por se tratarem de 

unidades ambulatoriais no tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependência 

química; e o segundo por ser um serviço de emergência localizado no interior do HPJ 

(Hospital Psiquiátrico de Jurujuba). 

Após as reflexões históricas supracitadas, o próximo se propõe a realizar a articulação 

deste projeto com o exercício dos assistentes sociais na saúde, ou seja, em que medida este 

projeto com tais particularidades são norteadores da ação profissional do universo de 

assistentes sociais pesquisados. 

 

3.5 Uma análise aproximativa sobre as falas dos assistentes sociais da atenção básica e 

da saúde mental do município de Niterói 

 

 

A pesquisa foi realizada com oito profissionais durante os meses de Março/2018 e 

Agosto/2018 e está dividida em três eixos de análise: perfil profissional, exercício profissional 

na saúde e projeto ético-político. O primeiro eixo visa traçar um perfil geral dos profissionais 

entrevistados no formato de perguntas abertas. O segundo momento trata do exercício 

profissional na saúde com questionamentos acerca das demandas e principais dificuldades no 

campo. E por fim, o último eixo aborda a visão dos profissionais sobre o significado do 

projeto ético-político, em que medida ele norteia o exercício dos profissionais e os principais 

problemas enfrentados por este projeto. 

 Iniciaremos as análises pelo perfil profissional, com o intuito de apresentar um quadro 

geral dos profissionais entrevistados, conforme consta abaixo. 
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Gráfico 1 – Idade dos profissionais entrevistados 

 

Fonte: Elaboração da própria autora 

 

 O gráfico acima apresenta a média de idade dos entrevistados levando em 

consideração as informações coletadas. A importância do dado reside em avaliar a relação 

entre idade e tempo de formação e os impactos no modo que os profissionais compreendem o 

projeto ético-político. Ao correlacionarmos as impressões sobre o PEP e a idade dos 

entrevistados, percebemos que não há uma relação direta que relacione ambas variáveis, mas 

sim a visão dos profissionais sobre os dilemas profissionais e o futuro da categoria – o que 

veremos mais adiante. 

 

Gráfico 2 – A cidade de moradia dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração da própria autora 

Média de idade: 52,63 
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 No universo dos profissionais entrevistados, a maioria declarou residir no munícipio 

de Niterói próximo aos locais de trabalho. A questão tempo gasto no deslocamento casa x 

trabalho não foi sinalizado como um problema, nem tampouco como desgastante e 

comprometedor para o trabalho. Os profissionais que residem fora do município não 

apontaram a distância como uma variável negativa e impactante para o exercício profissional. 

 

 

Gráfico 3 – Tempo de formado dos profissionais entrevistados em anos 

 

 

 

 Fonte: Elaboração da própria autora 

 

 

O tempo de formada varia entre 06 e 38 anos. Temos profissionais que acompanharam 

em termos de momento histórico, mas não inseridas no próprio movimento do Serviço Social 

o período anterior à renovação da profissão, e outras que, da mesma forma, participaram do 

movimento de ruptura da mesma forma, do processo de construção e amadurecimento do 

projeto ético-político e dois profissionais que se formaram numa conjuntura em que o PEP 

aparece como projeto predominante para a categoria. Mais adiante vamos relacionar idade 

com as falas sobre o projeto ético-político. A princípio podemos inferir que não há uma 
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intrínseca relação entre ambos.  

 

Gráfico 4 – As Universidades de formação acadêmica dos profissionais 

 

Fonte: Elaboração da própria autora 

 

 A maioria das entrevistadas refere formação em universidade pública, sendo 

predominante as formadas pela UFF. Somente dois duas profissionais se formaram em 

universidades privadas. Não foi possível identificar que os profissionais formados nas 

universidades públicas têm uma percepção mais clara sobre o significado do PEP. Ambos, 

apresentam uma visão restrita do projeto limitado a garantia do acesso aos direitos. 

 

 

Gráfico 5 – O tempo de atuação dos profissionais em anos, tanto na atenção básica como 

na saúde mental 

                       

                 Fonte: Elaboração da própria autora 
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 O gráfico supracitado apresenta uma variação de tempo de atuação entre 04 e 30 anos. 

A escolha por essa questão no formulário das entrevistas tinha como hipótese que quanto 

maior o tempo de atuação haveria uma tendência menor de apreensão/conhecimento acerca do 

projeto ético-político. A nossa pesquisa mostrou que não há uma relação direta, ao contrário. 

Profissionais com tempo de menor de atuação têm impressões rasas sobre o PEP. Mais 

adiante apresentaremos alguns trechos de entrevistas que fundamentam tal afirmação. 

 Um dado importante trata do vínculo empregatício dos profissionais. A referida 

informação não foi uma questão perguntada aos profissionais e nem colocada no questionário. 

Entretanto, ao serem questionados sobre o tempo de atuação na saúde, automaticamente 

sinalizaram acerca dos vínculos como apresentamos conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 6 – O vínculo empregatício dos profissionais entrevistados 

 

 

Fonte: Elaboração da própria autora 

 

 

            Constatamos que dos profissionais entrevistados, 75% possui vínculo instável, sendo 

25% contratados pelo regime RPA – Recibo Profissional Autônomo, sem direito a férias e 

outros benefícios, contando somente com recolhimento da contribuição do INSS. E 50% 

afirmaram contratação por meio do processo seletivo – cujo vínculo não pode ultrapassar três 
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anos. Somente 25% dos entrevistados sinalizaram que são estatutários. O presente cenário 

demonstra a fragilidade dos vínculos e o impacto direto no trabalho profissional – que foi 

apontado por alguns profissionais sobre os principais problemas enfrentados no cotidiano. 

Mais à frente, apresentaremos falas que ilustram bem essa realidade. 

 

 

Tabela 1 – Os cursos de especialização realizados pelos profissionais entrevistados. 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

Residência Multiprofissional em Saúde 

 

Política Social (UNB) 

Doutorado em Política Social pela UFF 

Residência em Saúde Mental UFRJ 

Educação em Saúde Pública 

 

Pós-graduação no IPUB/UFRJ em Saúde Mental 

Serviço Social Organizacional 

 

Fonte: Elaboração da própria autora 

 

 

           O dado relativo a questão do aprimoramento intelectual reflete que todos os assistentes 

sociais possuem especialização. Dentre as especializações citadas podemos listar: residência 

em saúde mental; política social; política de saúde; educação em saúde. Apenas um 

profissional referiu possuir mestrado e doutorado, como demonstrado no quadro acima. No 

geral, as especializações tinham uma intrínseca relação com o campo de atuação.  

           A relação entre a especialização dos profissionais objetivava perceber em que medida 

poderia estar contribuindo sobre a compreensão mais acertada sobre o PEP. Os assistentes 

sociais quanto mais engajados na busca do conhecimento, melhor a percepção em relação ao 

projeto ético-político. O profissional que se limita a prática profissional, ao ambiente 
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profissional sem um diálogo com a teoria e os debates atuais da categoria, tende a desenvolver 

um distanciamento sobre o significado do PEP. 

            A última questão do eixo perfil profissional, tratava do tocante a participação do 

profissional em eventos, congressos, seminários no campo da saúde – partindo da importância 

da capacitação profissional e do debate para o amadurecimento e uma prática comprometida 

dos assistentes sociais aos serviços prestados aos usuários. Quanto a questão, as respostas 

foram unânimes em relação a participação em eventos. Entretanto, a maioria dos eventos que 

os profissionais participam está ligada diretamente aos espaços onde atuam. Ou seja, grande 

parte dos assistentes sociais entrevistados não tem frequência em participar de encontros da 

categoria. 

O segundo eixo de análise é sobre o exercício profissional que se propõe a investigar 

aspectos concernentes a prática profissional no campo da saúde. Para tanto, três perguntas 

foram feitas: 1) Você acha que há particularidades no exercício profissional na área da saúde? 

2) Para você, quais são as principais demandas dos usuários e dos gestores no seu campo de 

atuação? 3) Na sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados no cotidiano 

profissional? A partir destes três questionamentos iniciaremos nossas análises a seguir. 

Em relação se há particularidades do Serviço Social na saúde, um dos entrevistados 

destacou dois pontos: 

 

“A particularidade do serviço social com a equipe reside no 

fortalecimento do vínculo com a família, da escuta com a família.” (A, 

34 anos) 

 

Em relação à particularidade da profissão: 

 

 “Problematizar as histórias de vida do paciente que contribuíram 

para o adoecimento. O que aconteceu para o sujeito manifestar a 

doença? Atentar para essas questões”. (A, 34 anos) 

 

Em ambos os trechos percebemos a importância frisada do papel do assistente social 

em entender o contexto das famílias e dos próprios sujeitos atendidos pelos profissionais para 

uma compreensão ampliada do processo de adoecimento. 
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[...] “Quando você pensa a particularidade na área da saúde ela 

ainda vai ter você terá mais recorte. Numa unidade básica, numa 

emergência ou no nível de gestão. Niterói tem diversos assistentes 

sociais em coordenação de programas, o que uma característica 

desse município. Todos eles estão na saúde, mas cada um com sua 

especificidade E ainda tem assistente social que é coordenador de 

PMF. A saúde como política pública traz esses novos recortes, 

diferente da assistência. Uma das peculiaridades da saúde é que o 

usuário que vai na assistência, ele vai em busca de uma resposta do 

profissional da assistência. O usuário que vem para a saúde, não vem 

demandar diretamente o meu serviço. Pois o que o move é a busca 

por saúde. Então você tem muito o olhar que esse profissional não 

tiver atento para que ele busque as demandas, qualifique as 

demandas, pode dar uma falsa impressão de que na saúde não há 

demanda. Aqui o usuário procura saúde, sou eu profissional que 

tenho que qualificar a minha demanda. Construir meu espaço-sócio 

ocupacional na área.” (L, 47 anos) 

 

No trecho supracitado o profissional frisa a inserção de assistentes sociais em espaços 

de gestão e peculiaridade que o sujeito que procura por assistência a saúde, sendo requerido 

do profissional do Serviço Social qualificar a demanda, construir seu espaço de atuação. 

Compreendemos nessa fala a importância de o profissional reconhecer qual o seu papel, 

impedindo assim visões que não demonstrem clareza sobre papel do assistente social. Quando 

o profissional não sabe o que faz, ou que deve fazer, /instituição empregadora, chefia, enfim 

afirma qual papel e demanda do profissional. A partir desta outra fala, temos apresentada uma 

outra compreensão. 

 

“Sim, tudo. O próprio cuidado, a questão multiprofissional das 

equipes. A saúde é muita rica. A saúde dialoga com outras políticas. 

O que é saúde? É tudo. Tem a ver com saúde, educação, assistência. 

Saúde é muita mais que doença. O assistente social trabalha na 

ampliação desse olhar.” (E, 59 anos) 

 

O profissional acima destaca a amplitude da política de saúde e sua riqueza enquanto 

campo atravessado por outras políticas públicas, sendo fundamental ao assistente social 

contribuir para uma visão ampliada sobre o significado da saúde. 

De maneira geral, os profissionais sinalizaram como principal particularidade o olhar 

ampliado do Serviço Social em relação ao significado da saúde e do próprio processo do 
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adoecer. E a importância desse profissional no sentido de contribuir para debates mais 

ampliados que não generalizem situações, mas que reforcem a compreensão da totalidade. 

 Ainda no tocante sobre as particularidades no campo da saúde a fala seguir chamou 

atenção: 

 

“Aqui por exemplo eu sou a única assistente social. E assim tudo que 

diz respeito a direito dos nossos usuários. Eles sabem que tem o 

direito, mas não sabem a fundamentação desses direitos. Essa coisa 

da defesa dos direitos tem muito a ver com o nosso exercício 

profissional”. (C, 53 anos) 

 

 

 O profissional entrevistado acima demonstrou dificuldade em discorrer sobre o que é 

particular para o assistente social. Reafirma que a particularidade profissional reside na 

fundamentação dos direitos e na garantia do acesso, sem conseguir dialogar de uma forma 

ampliada sobre o papel profissional nos serviços de saúde. 

A segunda pergunta do eixo exercício profissional pretendia refletir sobre as principais 

demandas dos usuários e dos gestores para os profissionais. Dentre as principais demandas 

dos usuários dos serviços, os profissionais destacaram: orientações previdenciárias – acesso 

ao auxílio doença, aposentadoria; assistência social – demandas sobre o bolsa família, o BPC 

(Benefício de Prestação Continuada) e acolhimento; outra demanda que apareceu nas falas foi 

o TFD (Transporte Fora de Domicílio); e por último, a demanda do Vale Social – cartão para 

o deslocamento para tratamento de saúde.  

 

“Eu cheguei aqui no CAPS e peguei uma situação muito difícil que foi 

a do vale social. No nosso projeto ético-político tem a questão do 

direito, e quando a gente chega aqui todos estavam com problemas 

com vale social.[...] (Profissional K, 58 anos) 

 

 

O trecho da entrevista acima demonstra a dificuldade encontrada pelo profissional em 

relação acesso dos usuários ao Vale Social – fundamental para o deslocamento para o 

tratamento de saúde, além da correlação entre viabilização de direitos e projeto ético-político 

do Serviço Social. Como já argumentado, o significado do PEP é para ademais da garantia de 

direitos, mas atravessa o debate de uma sociedade que não sobreviva a base da exploração do 
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trabalho.  

Retomando o debate, o vale social tem uma peculiaridade em grande parte das falas 

dos entrevistados a despeito da demora para liberação do benefício. O prazo máximo 

estipulado são três meses, entretanto em algumas situações em virtude da demora na liberação 

do cartão, impacta diretamente na adesão ao tratamento de saúde. Muitos usuários encontram 

dificuldade em se deslocar para as unidades de saúde por falta de recursos para arcar com o 

transporte enquanto aguardam a liberação do vale social. Isso é um exemplo de violação do 

direito a saúde, um de muitos exemplos de violações de direitos que os usuários se deparam. 

 

“As demandas dos usuários têm a ver principalmente com o Bolsa 

Família pela questão da condicionalidade do acompanhamento em 

saúde. Você vai ter uma demanda de orientações previdenciárias e 

direitos trabalhistas, principalmente de idosos, portadores de 

deficiência. Tem também a demanda do acesso a rede SUS. Como o 

assistente social viabiliza esse acesso? O que está previsto no SUS. 

Transporte, acesso a medicamento, compreendendo a saúde para 

além da ausência de doença. Essas são as três maiores demandas. A 

gente atende algumas situações de violência contra a criança, 

negligência. Tem a questão da saúde da mulher, a gente trabalha com 

o planejamento familiar.” (Profissional A, 47 anos) 

 

 

 O trecho acima ressalta como demanda a questão da condicionalidade do bolsa família 

por se tratar de uma unidade da atenção básica. Para a continuidade do recebimento do 

benefício é necessário a comprovação do acompanhamento em saúde para evitar bloqueio dos 

pagamentos. Para além da demanda do bolsa família, ressalta-se a análise ampliada do 

profissional em relação as demandas do campo da saúde. O profissional que atua na política 

de saúde tem seu exercício profissional atravessado por outras políticas públicas, sendo 

imprescindível o conhecimento de outras políticas sociais. 

 O segundo questionamento realizado a respeito das demandas foi sobre o que os 

gestores das unidades demandam aos profissionais. No geral, as respostas variaram e alguns 

não informaram demandas específicas, conforme trechos a seguir. 

 

 

[...] “Em relação a demanda da gestão tem o bolsa família. Tem 

grupo de idosos, HIV sala de espera, SAD (Serviço de Atendimento 
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Domiciliar”. (L, 47 anos) 

 

O profissional entrevistado refere a demanda do bolsa família (BF) e dos grupos na 

unidade. Basicamente demandas voltadas para o processo de trabalho dentro do serviço de 

saúde. 

 

 

“Com relação a gestão, como a gente já tinha o Serviço Social posto 

no serviço, quando a gestão chega, esse espaço sócio-ocupacional 

que cabe ao serviço social está meio que definido, então não tem 

muita interferência da gestão isso. O que eu percebo de demanda, é 

demanda burocrática. Preenchimento de planilha do Sia-Sus de 

produtividade. Por que temos no SUS uma lógica quantitativa não 

qualitativa. Demanda de profissional multivalente, cada vez mais você 

tem que dar conta de várias demandas. O profissional que está na 

saúde precisa saber não só de saúde, porque não atende só saúde.” 

(A, 47 anos) 

 

 

O trecho acima apresenta a realidade atual enfrentada pelos trabalhadores de uma 

forma geral, no caso, tratando especificamente do Serviço Social. Cada vez é demandado uma 

infinidade de demandas, dentro de um contexto do mundo do trabalho onde é requerido do 

trabalhador dar conta de várias demandas – o chamado trabalhador polivalente, multivalente, 

capaz de executar inúmeras tarefas. Assim, o assistente social deve ser apto a responder 

demandas para além do espaço sócio-ocupacional A referida análise remete ao cenário atual 

de precarização dos serviços e dos postos de trabalho. 

A última questão do eixo exercício profissional aborda os principais problemas 

enfrentados no cotidiano profissional. As dificuldades são inúmeras e refletem mais uma vez 

o sucateamento e a diminuição do investimento público nas políticas sociais. 

 

 

“Infraestrutura. Atrasos no salário, falta de recursos institucionais 

(transporte, luz, falta de insumos). (A, 34 anos) 

 

 

 A falta de recursos para o trabalho aparece como um dos problemas encarados pelo 

profissional entrevistado e a própria questão do pagamento dos salários. Pensar em um 
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trabalhador que não a certeza se vai receber e se terá condições de arcar com o próprio 

sustento, manifesta a dificuldade de o profissional ter como prover o custo do trajeto casa x 

trabalho e a própria insegurança em relação ao futuro. Ao refletirmos sobre A questão da 

remuneração é um cenário de incertezas e medos até mesmo para os embates do cotidiano 

profissional. 

 

 

“Eu acho que uma das maiores questões que temos hoje, não vem 

externo, vem interno. Eu acho que temos muitos profissionais pouco 

comprometidos com o projeto ético-político da categoria. Muito 

pouco comprometidos com a responsabilidade com o usuário. Muito 

mais preocupado em atender demanda burocrática da gestão, do que 

qualificar o atendimento do outro, humanizado, com garantia de 

direitos. Se eu não sei o que faço, o outro vai me dizer o que tenho 

que fazer. Se esse profissional não definir o que ele faz, vai reclamar 

da gestão que manda tudo para ele. Esse hoje, é um dos maiores 

limites que enfrentamos na categoria profissional. Eu vejo 

profissionais hoje, que sentam e esperam demanda bater na porta. Os 

limites externos você vai ter a precarização da rede. Hoje a saúde tem 

cada vez menos recursos, o assistente social vai ter que lidar com o 

aumento de demanda e redução de recursos. Dentro de uma lógica de 

precarizar o SUS para privatizar mais. A lógica é eu precarizo o SUS 

e só é atendido quem precisa mesmo. A unidade básica está cada vez 

mais com menos recursos. Outra, não temos mais profissionais 

concursados. A precarização do mercado de trabalho. Terceirizados, 

contratados, RPA’s, cabe tudo. Eu consigo perceber claramente essa 

diferença. Quando eu tenho que brigar com a rede, eu brigo e ponto, 

acabou. Eu sou estatutária, tenho garantia do meu vínculo. O meu 

vínculo é com a população. O Profissional não se posiciona na 

garantia de direitos, porque ele está sem direitos. Então, eu acho que 

tem sido um impacto grande. Vira um profissional burocrata, que só 

preenche papel. Aí a gente não entende porque o usuário reclama do 

serviço social. Ele muitas vezes não consegue ver sua demanda 

atendida. Lutar por concurso público deve ser uma demanda do nosso 

conselho. Isso garante uma qualidade no serviço. Impacta 

diretamente no nosso processo de trabalho. Outro é a questão 

salarial. A gente cada vez ganha menos. Tem que se virar em n redes, 

de n demandas. Aqui, quantas vezes eu digitei o bolsa família de casa 

porque não tinha internet. O período entre meu trabalho e o 

descanso, o trabalho invade meu período de descanso.” (A, 47 anos) 
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O entrevistado traz um relato sobre o posicionamento de alguns profissionais como um 

dos problemas enfrentados pela categoria. A falta de responsabilidade dos profissionais em 

relação aos usuários e a nosso Projeto ético-político incorre em absorver demandas que nada 

tem relação com o trabalho do assistente social. Assim, os profissionais por não mostrarem o 

qual o papel e seu trabalho, por vezes, suas ações ficam restritas a trabalhos burocráticos que 

em nada promovem mudanças na realidade. Outro aspecto é a redução do investimento 

público na política de saúde e da luta pela ampliação dos concursos públicos para garantir a 

estabilidade profissional e sua reafirmação contra ações que comprometam o acesso da 

população. Um profissional cujo vínculo é RPA encontra dificuldade em se posicionar em 

virtude da fragilidade do vínculo e a insegurança de a qualquer momento perder o emprego. 

Um profissional que não tem direitos encontra dificuldade de se colocar na luta pela garantia 

dos direitos da população, pois ele mesmo se encontra com suas garantias de trabalho 

extremamente frágeis. Em relação a remuneração salarial, verifica-se a redução dos salários 

que por vezes obrigam os usuários a possuírem dois, as vezes três vínculos empregatícios para 

dar conta do sustento. E por último, reflete sobre como o trabalho cada vez mais extrapola os 

limites da jornada de trabalho, invadindo o tempo que seria dedicado ao lazer, descanso, pois 

a demanda de trabalho é intensa e em suas horas trabalhadas na unidade fica difícil de dar 

conta de todo trabalho. 

 

“Aqui tem um problema estrutural do atendimento, de preservação, 

da gente atender em qualquer lugar. Não é possível atender em um 

lugar adequado. A gente tem dificuldade de conversa com alguns 

parceiros, de articulação com a assistência. Eu acho que a gente tem 

essa dificuldade. Eu acho que tem o vínculo que é frágil de mais que 

nos deixa frágeis diante de alguns embates, situações. Tem a 

precariedade do serviço também” (C, 53 anos) 

 

 

 Outra questão citada trata da dificuldade em ter um espaço reservado, dedicado para os 

atendimentos devido a precariedade da infra-estrutura no serviço. Uma realidade que é citada 

por outros profissionais que disputam espaços para os atendimentos. Um outro entrave versa 

sobre o diálogo com a rede, da articulação com outros serviços – especialmente da assistência 

social quando se tratam de situações onde há necessidade de abrigamento.  E mais uma vez é 
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citado a fragilidade dos vínculos de trabalho que deixam os profissionais vulneráveis para os 

embates do cotidiano. Uma situação complicada ao pensarmos que o assistente social é um 

profissional que tem em sua formação uma análise das situações de forma crítica, propositiva 

e questionadora, que ao ter um vínculo empregatício frágil compromete por vezes seu 

exercício profissional. 

 

 

“Precarização das relações de trabalho e a infraestrutura. 

Precarização dos próprios dispositivos, os ambientes são precários, 

você não tem material.  As residências terapêuticas são precárias, os 

pacientes têm que comprar sua própria comida.” (K, 56 anos) 

 

 

 A questão da precariedade nas relações de trabalho e dos próprios serviços, além da 

infraestrutura é destacada como um dos grandes problemas enfrentados pelo profissional 

acima entrevistado. Onde é ressaltado que o próprio usuário de uma residência terapêutica 

tem que arcar com o custo do alimento, sendo uma obrigação do Estado prover todos os 

custos dessas unidades. 

 

 

“A marcação de consultas é uma questão, mas não é só daqui é algo 

estrutural do município. A emergência está sempre cheia. Tem três 

médicos, seria necessário mais. Aí vem gente bater aqui para resolver 

isso. O que a gente pode fazer é orientar sobre o que tá acontecendo 

aqui e no Brasil todo. Não tem porta de saída, já teve paciente que 

ficou aqui 45 dias. Como a gente acompanha a família, os parentes, 

os filhos perguntam para gente.” O maior problema é a questão 

estrutural do serviço. (L, 47 anos) 

 

Nesse trecho a questão estrutural é nitidamente apresentada como o sucateamento do 

próprio Sistema Único de Saúde e as dificuldades encontradas para referencias os usuários 

para unidades capazes de atender as necessidades de saúde. Em suma, todos os profissionais 

entrevistados destacaram a questão do salário, dos vínculos precários, a questão estrutural, 

como os maiores dilemas enfrentados por eles no cotidiano. As dificuldades são muitas, mas é 

imprescindível ressignificarmos os espaços de atuação e de encontrar estratégias para 

enfrentarmos toda a precariedade – que não é exclusividade dos serviços de saúde, mas que 
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atinge diretamente todas as políticas públicas. 

O último eixo de análise é sobre propriamente o objeto de investigação da pesquisa 

que é o Projeto Ético-Político do Serviço Social. Para tanto, foram perguntadas as seguintes 

questões: 1) Para você o que é o Projeto Ético-Político (PEP)? 2) Em que medida o PEP é 

norteador para o exercício profissional? 3) Você identifica os limites do PEP?. De antemão 

podemos destacar que as respostas dos profissionais em alguns momentos convergiram e se 

distanciaram do real significado PEP. 

Iniciaremos nossas análises a partir das impressões dos entrevistados sobre o 

significado do Projeto Ético-Político. 

 

 

“Norteador da nossa prática mesmo. Um profissional que trabalha na 

defesa dos direitos humanos, na garantia desses direitos, se você não 

tiver isso na sua frente você acaba se perdendo no seu trabalho. Eu 

estou aqui por conta de uma pessoa, de um usuário e eu tenho que 

lutar pela garantia do direito desse usuário. O projeto de uma 

sociedade mais livre, onde as pessoas tenham direito a falar, 

democrático. Eu acho até utópico em alguma médica, mas a gente vai 

buscando. Não dá para sair disso, única profissão com um projeto 

ético-político.” (C, 53 anos). 

 

 

 Alguns aspectos dessa fala são interessantes de serem discutidos. O primeiro é a 

compreensão do projeto sob a direção dos princípios do Código de Ética de 1993, quando 

destaca a dos direitos humanos e do compromisso com os usuários e para, além disso, a 

compreensão de que a categoria tem como frente do projeto a construção de uma sociedade 

livre da exploração do trabalho. Apesar de todas essas considerações, frisa a utopia que o 

projeto tem, mas que em alguma medida busca seguir o que ele se propõe. 

 

 

“Um projeto de sociedade, que queremos uma sociedade livre, sem 

exclusão, com acesso para todos. Eu acho que é isso, essa construção. 

Direitos que atendam a todo coletivo, uma sociedade mais justa, com 

respeito à diversidade. Que as pessoas sejam respeitas, tenham 

direito a vida.” (E, 59 anos) 
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 A defesa dos direitos, do acesso de todos, é uma bandeira defendida pela categoria, 

mas para além disso a compreensão de que esses direitos sob o domínio do capitalismo nunca 

contemplará toda a sociedade, mas sempre haverá de desigualdade enquanto o capitalismo for 

a forma de produção da vida material. 

 

“A gente fica lendo tanto sobre o projeto ético-político. Eu acho 

assim...a gente procura trabalhar dentro da ética, contando com as 

políticas. Quando falam para mim sobre o projeto, eu acho que é 

justamente nessas dificuldades que a gente encontra nas políticas 

públicas é que dificulta o nosso trabalho. Não sei se estou certa, esse 

projeto é lindo e maravilhoso, mas na prática, no dia a dia é 

complicado atuar dentro dele. Você tem um sujeito que não acessa e 

isso de alguma maneira fere a ética. Eu acho o projeto ético-político 

muito bacana no papel, mas na prática muito cruel.” (N, 60 anos) 

 

 

O profissional entrevistado salienta o trabalho profissional pautado pela ética, que 

também é direção do PEP, mas não se resume a esse campo. Destaca as dificuldades 

encontradas no cotidiano para trabalhar tendo como direção o PEP. Entretanto, quando a 

prática profissional tem uma visão crítica da realidade, compreende as contradições e limites, 

essa construção se dá no dia a dia. Muitos profissionais podem acreditar que o PEP é 

impossível quando não compreende o processo de dialético e pedagógico necessário para 

transcender as condições concretas que tem tendem a compreensões de que é impossível 

materializar o projeto, ou tanto pouco, que é algo bonito somente no papel. 

 

“O projeto ético-político é um norte da nossa ação. Se eu tenho uma 

ação pautada no projeto ético-político eu tenho que ter muita clareza 

do projeto societário que eu quero. O projeto ético-político não é algo 

isolado do projeto de sociedade que eu quero construir, eles estão 

intercalados, como tão bem fala José Paulo. Pensar na minha ação, 

ela não está isolada. Mas está o tempo todo para essa construção 

dessa sociedade que eu quero e vai estar paramentado pelos 

princípios éticos. Todo processo de trabalho deve estar pautado numa 

finalidade, eu preciso ter uma clareza para onde eu vou. E isso 

precisa estar pautado pelo projeto ético-político. O projeto ético-

político precisa tem que ser um farol que está por trás da minha 

prática, iluminando o tempo todo a minha ação.” (A, 47 anos – 

sublinhado meu) 
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O trecho acima traz uma clara definição do significado do Projeto Ético-Político, ainda 

que com ênfase nos princípios do código de ética, sem relacionar este projeto no que se refere 

a formação profissional. Se o profissional não tem claro o horizonte da sua ação e tipo de 

sociedade, ou melhor, dizendo, de que projeto societário defende. Não há como dicotomizar o 

PEP e do projeto de societário que o profissional quer construir. É refletir que a ação 

profissional não está descolada, mas sim o tempo todo direcionada para esse modelo de 

sociedade onde a exploração do trabalho não seja a base de sobrevivência das pessoas. A frase 

grifada sintetiza o papel do projeto: O PEP é o farol iluminada constantemente o trabalho dos 

assistentes sociais que, são comprometidos com esse projeto. 

A segunda pergunta do eixo aborda em que medida o PEP é norteador do exercício 

profissional dos assistentes sociais lotados na saúde. Adiante apresentaremos algumas falas 

sobre essa questão. 

 

“Quando o paciente chega eu conseguir visualizar quais são os 

direitos que ele não está acessando. E de inclusive no momento de 

internação quando as instituições estão colaborando para a violação 

dos direitos. A violação na infância gera sofrimentos na vida adulta 

dos pacientes”. (A, 34 anos) 

 

O profissional destaca o PEP como norteador no sentido de permitir identificar quais 

são os principais direitos dos usuários que chegam ao serviço onde trabalho e as violações 

sofridas ao longo da vida. O Projeto Ético-político possibilita essa compreensão, mas para, 

além disso, entende que muitas violações sofridas têm direta relação com um projeto 

societário que é o completamente distante do que a categoria comprometida com o PEP 

defende. Sendo fundamental uma análise da totalidade. 

 

“Eu acho que direciona. Na nossa profissão é direcionador sim. 

Muito forte a questão da ética profissional. Tanto você vê que é muito 

difícil ver uma posição antiética de um assistente social. Na postura 

ética, no fazer profissional. O curso de Serviço Social passa isso, as 

entidades CFESS, CRESS e isso direciona muito o trabalho do 

assistente social.” (K, 58 anos) 
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O profissional K reforça que o principal papel do PEP como norteador da prática se 

encontra na presença forte da ética no exercício profissional. Mas para além de ética, o projeto 

engloba uma direção política da categoria e o comprometimento com a classe trabalhadora, 

mesmo não estando explícito na fala da profissional. 

 

 

“O tempo todo. A defesa intransigente dos direitos humanos, o 

compromisso com a transformação social, a participação dos 

usuários na tomada das suas decisões, tudo isso norteia a minha 

ação, porque eu trabalho para construir uma sociedade justa e 

igualitária. Então esse Norte está o tempo todo em cada um que eu 

atendo, em cada ação.” (A, 47 anos) 

 

 

O trecho supracitado frisa a importância do projeto para a direção do fazer profissional 

do assistente social. Se o trabalho é desenvolvimento na defesa de todas as formas de 

opressão, com uma transformação dessa sociedade e para a participação dos usuários nas 

próprias políticas, o trabalho desenvolvido tem uma direção de construção de uma forma 

diferente de sociabilidade, onde predomine a igualdade entre os sujeitos. 

E por fim, a última pergunta diz sobre quais são os principais limites do PEP. 

Podemos incialmente já destacar que a questão estrutural mais uma vez é citada em algumas 

entrevistas. 

 

 

“Sociedade de Consumo. Sociedade Capitalista. Você acaba seguindo 

o capitalismo, isso é uma limitação. Querendo ou não você entra”. 

(E, 65 anos) 

 

O profissional entrevistado destaca a questão estrutural no sentido de imputar ao 

capitalismo a dificuldade materializar o PEP. O projeto ético-político é um norte de atuação 

profissional e o reconhecimento e o comprometimento no exercício profissional com uma 

forma diferente de sociedade, sendo a compreensão supracitada distante do real significado do 

projeto. 
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“O vínculo institucional. O projeto ético-político é lindo, o assistente 

social tem que bater o pé. Não posso gente, se não, não vou trabalhar, 

eu não vou ter dinheiro. Sabe o que as pessoas esquecem, eu tive uma 

professora que falava uma coisa. A gente vive num país capitalista. É 

impossível eu não viver no capitalismo. Eu vivo no capitalismo. O que 

eu posso fazer é que as pessoas que entram aqui entendam o momento 

que estamos vivendo. A mesma coisa que faço com os estagiários.” 

(L, 47 anos) 

 

O relato acima traz consigo o conformismo diante de um cenário de instabilidade e 

insegurança sob a égide do capitalismo. Ou seja, mais uma vez a questão do vínculo 

profissional frágil é destacada enquanto um limite para o próprio projeto ético-político. Nessa 

fala percebemos que por mais que o profissional queira ser comprometido, a conjuntura atual 

faz com que este trabalhe dentro dos limites institucionais. Por outro lado, esta é a primeira 

fala que remete, ainda que superficialmente, a dimensão formação profissional na medida em 

que existe a preocupação de passar aos estudantes as reflexões sobre o contexto institucional.  

 

“Os entraves são essas precarizações que já citei. Não ter 

continuidade desses trabalhos do assistente social ou de qualquer 

técnico. Eu acho que isso dificulta um atendimento integral do 

usuário, aí você não sabe quem vem qual a vertente. As outras 

dificuldades, hoje tem a liberdade, todo e qualquer documento tem 

que passar pelo setor jurídico da secretaria de saúde.” (K, 56 anos) 

 

A rotatividade nos serviços devido a contratação de profissionais por tempo limitado 

culminando na falta de continuidade do trabalho desenvolvido pelo assistente social. Em 

suma, a precarização do vínculo é citada como um entrave para a atividade profissional. 

 

“A nossa categoria tem limitado o projeto ético-político. Acho que a 

gente o limite interno que é a própria formação da categoria. O 

conservadorismo está vindo nessa sociedade o aluno está vindo 

conservador. A formação que a gente tem muito discurso e pouca 

prática. A gente vive na academia uma desconexão entre o que eu falo 

e o que eu faço. Às vezes eu vejo os professores muito preocupados 

em conceituar, dá muitos conceitos, mas se preocupa pouco em ouvir, 

que aluno ele tem. Que discurso esse aluno traz? Teoria é um farol 

que ilumina a prática. Teoria não se aplica. O conceito não é 

aplicável, mas ele tem que ser capaz de ajudar a ler o que não está 
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posto, ler as entrelinhas. É para isso que serve a teoria. Não existe 

ação sem teoria. Se eu tenho teoria ou estou no senso comum é outra 

discussão. Sinto que o profissional que está aqui não consegue 

perceber que a teoria que ele teve lá faculdade o ajuda a 

compreender esse momento. Então ele vai na prática do senso 

comum. Por que essas mulheres têm tantos filhos? Então articular 

teoria e prática é jogar o farol é ver para além do senso comum. Os 

assistentes sociais estão reproduzindo discursos. Brincam de 

empurrar o cara para qualquer lugar. Outro limite, a rema na 

contramão da sociedade o tempo todo. Garantir direitos numa 

sociedade que retira direitos não é algo fácil. Mesmo esse 

profissional comprometido, vai sofrer rebatimentos desse Estado 

Neoliberal. Você vai está o tempo todo remando contra a mare. 

Defender direitos humanos numa sociedade que aponta o crescimento 

do pensamento conservador é um desafio diário. A universidade fala 

pra si mesma e aquilo não avança. Eu tenho que falar para 

sociedade” (A, 47 anos, grifo meu) 

 

 

Um importante aspecto nessa fala salienta a formação profissional, o que demonstra o 

não entendimento do PEP na sua totalidade entre formação e trabalho profissional, pois como 

analisado grande parte das entrevistadas se refere ao Código de Ética, não mencionando 

inclusive a questão das atribuições e competências relacionadas na lei que regulamenta a 

profissão. Vivemos numa sociedade que vive o retorno do conservadorismo e cada vez mais 

pessoas ingressam nos cursos de Serviço Social com esse pensamento. Além de destacar que a 

academia tem se preocupado mais em transmitir/ensinar conceitos do que se atentar ao que o 

estudante tem a dizer, ou seja, um descolamento entre a prática e a teoria. Destaca que muitos 

profissionais não conseguem articular teoria x prática e que compreendem como variáveis 

distintas. O ponto defendido neste trabalho é justamente que não podemos ter uma prática que 

não tenha uma teoria que ilumine que possibilite o processo reflexivo/crítico profissional. 

Outro aspecto levantado acerca da dificuldade em garantir direitos em uma sociedade que só 

reduz o investimento nesse campo é um desafio para o PEP.  

O grande desafio para o Projeto Ético-Político É que cada profissional tem de superar 

o senso comum, e compreender que o PEP ilumina nossa prática e auxilia nas superações das 

análises superficiais e para, além disso, na defesa constante e a construção de outra forma de 

sociabilidade. 

 



    

 

 

 

 

 

          111 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            O percurso ao longo deste trabalho possibilitou compreender por meio das vivências 

dos profissionais o quão difícil é se posicionar num cenário de instabilidade e insegurança no 

tocante aos vínculos de trabalho, uma fala que no corpo das questões da entrevista não estava 

contemplada, mas que apareceu de forma clara. E as análises demonstram em que medida tal 

situação influencia diretamente no trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais 

entrevistados, que ratifica a insegurança no mundo do trabalho que cada vez mais se 

potencializa. Interessante destacar que a pesquisa nos aproxima de forma analítica do real 

proporcionando um conhecimento sobre ele, ainda que parcial e nesse sentido percebeu-se 

que muitas hipóteses norteadoras das perguntas foram desmistificadas. Por exemplo, na 

elaboração do questionário, pensava-se que quanto mais tempo de formação menos se 

conhecia sobre o PEP.  

            A pesquisa mostrou exatamente ao contrário ainda que suas concepções se apresentem 

de forma superficial. Por meio da pesquisa foi possível perceber que há uma visão ainda 

muito deturpada sobre o significado do PEP. As razões podem variar, desde a dificuldade de 

apreensão do referido objeto de estudo, lacunas na formação do profissional ou até mesmo 

falta de interesse em estudar e se aproximar da temática em questão. Isto nos faz pensar de 

que forma vem se construindo o processo de formação profissional, pois se os profissionais 

formados não apreendem a compreensão da totalidade do PEP, significa que há ruídos entre o 

perfil que se pretende formar pelas diretrizes da ABPESS e o que realmente está sendo 

formado e atuando nos diversos espações sócio profissionais. Na realidade esta constatação 

carece de outra pesquisa, ou seja, se configura como outro objeto a ser pesquisado. Por outro 

lado, a questão estrutural de como se configura a rede do SUS demonstra seu sucateamento 

progressivo que aparece nas falas, mas também de forma rarefeita. Cabe-nos a pergunta: em 

que medida há compreensão sobre a política de saúde no Brasil e como estas configurações 

atingem diretamente a prática profissional? Portanto, realizar esta pesquisa além de fornecer 

elementos sobre a realidade também aponta a necessidade de articular conteúdos que são 

elementos constitutivos da prática profissional. A pesquisa forneceu algumas respostas, mas 

deixou outras questões a serem pensadas.                             
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             Na pesquisa de campo os maiores desafios foram a questão da liberação do Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, e 

principalmente, a questão da retirada de um campo de pesquisa em virtude da demora de 

liberação para realização das entrevistas na unidade hospitalar escolhida. Todo esse processo 

durou cerca de seis meses até todas as liberações saírem. Em relação as entrevistas, teve a 

questão logística em virtude dos deslocamentos necessários as unidades localizadas em 

regiões muito distantes da cidade. Outro fator a ressaltar trata do agendamento das entrevistas, 

ao longo do processo tivemos algumas dificuldades em virtude da rotina dos profissionais, no 

mais todos os profissionais convidados aceitaram participar e contribuir para a pesquisa.  

              A temática estudada foi importante para ampliar o conhecimento sobre o significado 

do PEP e o quanto temos ainda que avançar para esse projeto de fato se tornar hegemônico na 

categoria profissional. O presente trabalhou suscitou algumas questões, amadureceu outras, 

mas acima de tudo enquanto um produto histórico datado, não se conclui aqui, mas se propôs 

a debater e a contribuir sobre a profissão no atual cenário. 
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ANEXO I – Aprovação do Comitê de Ética para a realização da pesquisa 

 

 

 

 

Fonte: 

ttp://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.j

sf 
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ANEXO II – Autorização para realização da pesquisa pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Niterói 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título do projeto: “O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE: 

um estudo aproximativo da realidade no Município de Niterói/RJ” 

Responsável pelo Projeto: Ana Paula da Costa Diniz 

Orientadora: Profa. Adriana Ramos 

Telefone para contato: (21) 97622-9839 (Ana Paula) 

Instituição a qual pertencem às pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense, Escola 

de Serviço Social, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional. 

 

DADOS DO VOLUNTÁRIO (A): 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Idade:_______________ Número do documento com foto:__________________ 

 

 Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: O Projeto Ético-

Político do Serviço Social na Saúde: um estudo aproximativo a realidade no Município de 

Niterói/RJ”. O projeto tem por finalidade a elaboração da dissertação de mestrado, de autoria 

da pesquisadora Ana Paula da Costa Diniz, sob a orientação da Profa. Adriana Ramos. 

 O estudo busca compreender em que medida o projeto ético-político do Serviço Social 

é norteador do exercício profissional no campo da saúde do município de Niterói. 

 Caso aceite participar desta pesquisa, você responderá a algumas perguntas. A 

qualquer momento você poderá parar a entrevista com a finalidade de questionar o 

desenvolvimento da mesma. Também pode se recusar a responder qualquer uma das 

perguntas ou todas elas, sem que isso implique em qualquer prejuízo. 

 Caso assim concordar, no transcorrer da entrevista utilizaremos o auxílio de um 

gravador para garantir suas respostas na íntegra.  
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Todo material coletado (áudio e impresso) será devidamente guardado pela pesquisadora pelo 

período de cinco anos em local seguro, quando então será incinerado. 

 Segundo a resolução 466/2012 que regulamenta as pesquisas aplicadas que envolvam 

seres humanos, destacamos que os potenciais riscos aos sujeitos da pesquisa são mínimos e 

estão associados a duas ordens. A primeira trata da possibilidade de constrangimento dos 

profissionais em abordar as questões que envolvam as dificuldades no exercício profissional, 

o que será minimizado por meio da garantia do sigilo e anonimato dos entrevistados. Alguns 

trechos dos depoimentos podem constar no texto da dissertação apenas como forma de ilustrar 

e auxiliar nas reflexões. O de segunda ordem refere-se a possíveis fragilidades emocionais 

relacionadas aos relatos profissionais do seu cotidiano. Para minimizar tais riscos, a 

pesquisadora se propõe a agir com cautela, considerando os limites de cada entrevistado. 

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 

  

 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

  Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, número do 
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documento com foto: _____________________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário (a), do projeto de pesquisa supracitado. 

 

Declaro ainda que autorizo a gravação do depoimento: (   ) SIM    (    ) NÃO 

 

 

Niterói, _______________ de _________________ de __________________. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

 

_____________________________________________ 

Testemunha 1 

 

______________________________________________ 

Testemunha 2 
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APÊNDICE B – Roteiro para Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos Para Análise Questões Perguntadas 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

*Idade 

*Município onde reside 

*Tempo de Formado 

*Unidade de Formação 

*Tempo de Atuação na Saúde 

*Possui especialização, sim ou não? Qual? 

*Participa de eventos, congressos, 

seminários, no campo da saúde? 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA 

SAÚDE 

*Você acha que há particularidades no 

exercício profissional na área da saúde? 

 

* Para você, quais são as principais 

demandas dos usuários e dos gestores no 

seu campo de atuação? 

 

*Na sua opinião, quais são os principais 

problemas enfrentados no cotidiano 

profissional. 

 

PROJETO ÉTICO-POLÍTICO  

(PEP) 

*Para você o que é o Projeto Ético-Político 

(PEP)? 

 

*Em que medida o PEP é norteador para o 

exercício profissional? 

 

*Você identifica os limites do PEP? 


