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Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui?- indagou Alice 

Isso depende muito de para onde queres ir - respondeu o gato. 

Preocupa-me pouco aonde ir - disse Alice. 

Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas - replicou o gato. 

Contando que dê em algum lugar- complementou Alice. 

Oh! Você pode ter certeza que vai chegar, disse o gato, se você caminhar bastante. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho reflete sobre as particularidades da inserção dos assistentes sociais no 

espaço socio-ocupacional da urgência e emergência do município do Rio de Janeiro à luz dos 

parâmetros ético-políticos que orientam a profissão.  

O Serviço Social surge no Brasil devido à necessidade estatal em responder às múltiplas 

expressões da questão social, seu objeto de trabalho. Nossa discussão se pauta na assertiva de 

que a profissão - partícipe da divisão social e técnica de trabalho - desenvolve suas atividades 

sob condições particulares e sob a intrínseca e contraditória relação dialética estabelecida 

entre o Estado e as classes sociais. O contexto em que se dá o trabalho dos assistentes sociais 

complexifica as demandas que chegam à categoria, sendo construídas novas requisições aos 

assistentes sociais em seu cotidiano profissional. Na Política Pública de Saúde o assistente 

social é chamado a intervir no processo saúde-doença dos usuários em uma ampla conjuntura 

de precarização, sucateamento e privatização. No cotidiano da urgência e emergência as 

principais demandas são de caráter emergencial, onde o assistente social tem de superar a 

imediaticidade característica do cotidiano de trabalho, buscando alcançar a essência e o 

desvelamento da realidade. O espaço sócio-ocupacional da urgência e emergência é tênue de 

desafios postos à materialização dos princípios do projeto ético-político. Entretanto, o 

assistente social que diz ter seu trabalho norteado por tais princípios deve ter como norte 

tembém os princípios do projeto de Reforma Sanitária. A materialização de ambos projetos no 

cotidiano depende de uma série de condicionantes, mas as possibilidades de materialização 

dos mesmos são postas na realidade onde incide o trabalho dos assistentes sociais.   
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Abstract 

 

This paper reflects on the particularities of the integration of social workers in social and 

occupational space area of urgency and emergency in city of Rio de Janeiro in the light of 

ethical and political parameters that guide the profession. 

Social work appears in Brazil due to the state need to respond to the multiple expressions of 

the social question, the object of his work. Our discussion is guided in the assertion that the 

profession - participant of the social and technical division of labor - it operates under 

particular conditions under the intrinsically contradictory and dialectical relationship between 

the state and social classes. The context that gives social workers complicates the demands, 

requests being built new social workers in their daily professional activities. Public Health 

Policy in the social worker is called to intervene in health and illness of users in a broad 

context of casualization, privatization and scrapping. In everyday and emergency key 

demands are of an emergency nature , where the social worker must overcome the immediacy 

characteristic of daily work , seeking to reach the essence and the unveiling of reality . The 

socio-ocuupational space emergency care is tenuous challenges put to the realization of the 

principles of ethical-political project. However, the social worker who says he has his work 

guided by such principles as must have northern tembém design principles and Healthcare 

Reform. The materialization of projects both in everyday life depends on a number of 

conditions, but the possibilities of materialization of them are put in the subject of the reality 

where social workers. 
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Apresentação 

 

O presente trabalho configura-se em dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSSDR – ESS/UFF). 

Nosso objeto de estudo é o trabalho - por nós denominado como “exercício 

profissional” - de assistentes sociais em setor de urgência e de emergência
1
 no estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, na contemporaneidade. 

Analisando as determinações para o exercício profissional de assistentes sociais, 

refletimos sobre o mesmo em contexto de (contra) reforma do Estado (BEHRING, 2003), 

de avanço das políticas neoliberais e das mudanças advindas da reestruturação produtiva 

(ANTUNES, 2010) com seus rebatimentos no setor da Saúde.  

A partir da compreensão sobre essas determinações e das condições e 

especificidades de exercício profissional identificamos as estratégias utilizadas pelos 

assistentes sociais, nesse contexto no setor da emergência, para materializar o projeto 

ético-político profissional
2
. 

Com vistas à discussão do tema estruturamos o presente trabalho com base em 

categorias e expressões fundamentais, a saber: trabalho, cotidiano, capital, Saúde, 

processos de trabalho, Estado, políticas públicas, políticas públicas de saúde, divisão social 

do trabalho, questão social.  

Partimos da hipótese que as condições objetivas nas quais se constrói o trabalho 

profissional dos assistentes sociais no cotidiano são marcadas pela história como a 

profissão inscreve-se na divisão social e técnica do trabalho (IAMAMOTO, 2008), 

determinadas pela ofensiva das políticas macroeconômicas de ajuste fiscal. Estas colocam 

desafios à materialização do projeto ético-político no cotidiano profissional desses 

                                                             
1 Conforme detalharemos na metodologia, nosso projeto inicial de pesquisa passou por uma reformulação. 

Inicialmente, pesquisaríamos o exercício profissional dos assistentes sociais inseridos no espaço sócio-

ocupacional da emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar. Considerando a colocação da equipe 

inserida em tal espaço e ponderando sobre a importância de avaliar condições estruturais sobre a implantação 

da política municipal de saúde. Em virtude da resposta negativa da equipe de Serviço Social do Hospital em 

questão reformulamos a metodologia da pesquisa que passou por mais duas mudanças após a qualificação até 

a finalizarmos em agosto de 2013 conforme explicitaremos mais a frente. 

2 Segundo Netto (2007), o projeto profissional do Serviço Social se constitui de três pilares. São eles: O 

Código de Ética da Profissão (1993), a Lei de Regulamentação (1993) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996). 
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trabalhadores, em especial em espaços como os de atendimento de urgência e emergência 

na Saúde.  

A superação desses desafios depende, entre outras determinações, da forma como a 

categoria compreende e concebe tal projeto, além da vontade política por parte dos 

profissionais em desenvolver estratégias que efetivamente materializem os princípios desse 

projeto, considerado hegemônico na categoria, no cotidiano de trabalho.  

A partir das considerações realizadas tecemos nosso objetivo geral: refletir sobre a 

inserção dos assistentes sociais no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência no 

Estado do Rio de Janeiro 

São objetivos específicos da pesquisa de dissertação: (i) identificar no exercício 

profissional dos (as) assistentes sociais atuantes nos setores de urgência e de emergência as 

estratégias que os profissionais utilizam para dar materialidade ao projeto ético-político no 

cotidiano de trabalho e (ii) avaliar as possibilidades e as condições de materialização desse 

projeto no cotidiano profissional face às condições objetivas de trabalho dos assistentes 

sociais no espaço sócio-ocupacional da emergência. 

Para o enfrentamento desses objetivos consideramos fundamental a reflexão 

construída por Iamamoto (2008) sobre a “autonomia relativa” que se expressa na condução 

do trabalho profissional do assistente social, das suas atividades. Iamamoto (2008) aponta 

que essa autonomia relativa é reconhecida pelo Código de Ética (1993) e pela Lei de 

Regulamentação da profissão (Lei 8.662/1993), os quais integram o projeto ético-político 

da profissão.  

Ao realizar essa opção analítica, consideramos que deve ser com referência nesse 

projeto que o assistente social, em conjunto com outros trabalhadores e na relação com 

usuários das políticas públicas, pode encontrar caminhos para fortalecer essa autonomia.  

Conforme Valle (2012) a categoria autonomia possui uma dupla dimensão: ela será 

sempre relativa em virtude das múltiplas determinações inerentes ao exercício profissional. 

Essa autonomia nunca será neutra ou nula, pois ela depende do tipo de contrato de 

trabalho, da organização da classe trabalhadora e da categoria profissional e do número de 

profissionais (VALLE, 2012). Essa categoria também é, segundo o autor, flexível, pois 

“será sempre relativa ao contexto sócio-histórico e à capacidade estratégica do 

profissional” (GUERRA apud VALLE, 2012).  
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Como mencionamos, essa reflexão considera a constituição histórica do Serviço 

Social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho no modo de produção capitalista. 

Sendo assim, fundados em abordagem de matriz da teoria social crítica, refletimos sobre a 

conformação da profissão dentro da sociabilidade capitalista e os requisitos à sua 

afirmação na divisão sócio-técnica do trabalho.  

O surgimento do Serviço Social está intrinsecamente relacionado às estratégias da 

burguesia, que frente à organização e fortalecimento da classe operária, precisou encontrar 

novos meios de “legitimar-se politicamente incorporando outros protagonistas sócio-

políticos” (NETTO, 2007, p.27). Desta maneira, o Estado burguês que exerce o papel de 

“comitê executivo” torna-se permeável às reivindicações da classe proletária mediante a 

generalização e institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais (NETTO, 2007). 

Isso expressa a função quase que instrumental do Serviço Social como profissão sob o 

capitalismo. 

O Serviço Social enquanto profissão é produto e é fundado no contexto da fase 

monopólica na ordem do capital. A profissionalização do Serviço Social, segundo Netto 

(2007), decorre da necessidade de enfrentamento às manifestações da “questão social” pelo 

Estado burguês ao exercer regulações sociais por meio de políticas sociais. Para esse autor, 

os assistentes sociais configuram-se, então, como agentes executores de políticas de corte 

social. Sinalizamos, porém, que esses profissionais vivenciam ampliação de possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho, em áreas outras, porém com significativa precarização 

das condições de trabalho (IAMAMOTO, 2008). Cabe elucidar que a profissão, como 

especialização do trabalho, volta-se para mediar conflitos relacionados à constituição do 

trabalho e do espaço urbano na modernidade. 

Como uma dessas determinações, se faz necessário compreender no que consiste a 

formação setorial da Saúde para o Estado capitalista nessa racionalidade de constituição de 

mediações e de mecanismos que viabilizem as condições de reprodução dessa ordem 

(HARVEY, 2005). A forma institucional que estas respostas adquirem materializam 

particularidades na formação do setor da Saúde no Brasil como um campo de políticas 

públicas e com diferentes espaços para inserção profissional.  

As transformações vivenciadas pela sociedade de uma forma geral e seus 

rebatimentos na Política Pública de Saúde na contemporaneidade colocam novas 

requisições ao assistente social. São essas novas requisições que impulsionam a reflexão 
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sobre características, limites e possibilidades do exercício profissional em espaço sócio-

ocupacional específico na Saúde, o setor de urgência e emergência. 

O exercício profissional do assistente social não deve ser analisado isoladamente, 

pois ele faz parte de um processo histórico. Assim, devem ser levados em conta os seus 

condicionantes, sejam eles internos ou externos, conforme nos aponta Iamamoto (2008). 

Os primeiros relacionam-se à dimensão técnico-operativa
3
 do Serviço Social (instrumentos 

de trabalho, estratégias e técnicas). Os segundos relacionam-se às circunstâncias históricas 

em que ocorre o exercício profissional (as relações de poder, os recursos, as políticas 

sociais do período, entre outros). 

O Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho, apesar de possuir estatuto de 

profissão liberal, assume características particulares pela sua condição de profissional 

majoritariamente assalariado, que vende sua força de trabalho. 

Esse trabalho, longe do intuito de construir respostas prontas e acabadas à categoria 

profissional quanto à materialização do projeto profissional hegemônico, se propõe a 

refletir sobre como o projeto ético político expressa-se a partir dos profissionais inseridos 

no setor de urgência e emergência, nas formas como se materializa por eles no cotidiano 

institucional problematizando as condições objetivas para sua materialização.  

 Destarte, a dissertação estrutura-se da seguinte forma: 

No primeiro capítulo discutimos as categorias centrais que estruturam nosso estudo: 

Trabalho, Divisão social e técnica do trabalho, Questão Social e Estado. O primeiro tópico 

reflete sobre a particularidade da categoria trabalho nas relações sociais e a centralidade 

que essa adquire no modo de produção capitalista que inaugura o período histórico 

compreendido como Modernidade. 

O Estado sob o capitalismo “opera para propiciar o conjunto de condições 

necessárias à acumulação e à valorização do capital” (NETTO, pag.26, 2007). O Estado 

deve ser compreendido como Estado burguês, necessariamente funcional ao capitalismo e 

conforma-se como comitê executivo da burguesia. 

Para Pereira (2011) esse Estado ao buscar legitimidade política, ao longo da 

história, torna-se permeável às demandas da classe trabalhadora e passa a exercer 

regulações sociais por meio de políticas sociais. É através dessas políticas que o Estado 

                                                             
3 Santos (2011) sistematiza e qualifica as três dimensões constitutivas do exercício profissional: dimensão 

técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica. Suas contribuições serão melhor problematizadas ao 

longo da dissertação. 
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burguês “administra as expressões da “questão social” de forma a atender às demandas da 

ordem capitalista conformando, pela adesão que recebe de categorias e setores cujas 

demandas incorporam sistemas de consenso variáveis, mas operantes” (NETTO, pag.30, 

2007). 

As políticas sociais resultam da relação de reciprocidade e antagonismos entre 

Estado em sua dimensão ampliada, compreendendo as dinâmicas entre Sociedade Civil e 

Sociedade Política
4
.  

Evidencia-se que o Estado, apesar de estar a serviço das classes dominantes e ser 

dotado de poder coercitivo deve também, para poder legitimar-se e garantir a hegemonia 

do bloco que está no poder, realizar ações em favor da classe subalterna (PEREIRA, 2011). 

Essas ações, materializadas em políticas sociais, são implementadas desde que o Estado 

seja pressionado pela capacidade de organização e mobilização da classe trabalhadora ou 

por necessidades de regulação das relações sociais com vistas à reprodução das condições 

de acumulação capitalista.  

No segundo e terceiro tópicos problematizamos a conjuntura onde se dá a 

conformação da política pública de saúde no Brasil no período histórico que compreende o 

governo de Getúlio Vargas – iniciado na década de 1930 – até o segundo mandato do 

governo de Luis Inácio Lula da Silva, refletindo sobre a conformação da política pública 

de saúde no modo de produção capitalista como um mecanismo de reprodução da força de 

trabalho dos trabalhadores 

No segundo capítulo, refletimos sobre o surgimento e a conformação do Serviço 

Social no Brasil. O Serviço Social surge a partir de um amplo movimento de bases 

confessionais, articulado às necessidades de formação técnica e doutrinária do laicato 

(IAMAMOTO, 2007). Assim, o seu processo de legitimação e consolidação, dentro da 

divisão sócio-técnica do trabalho, na sociedade se dá por meio da abertura do mercado de 

trabalho, que por sua vez, foi propiciada pela emergência das grandes instituições estatais, 

para-estatais e autárquicas (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008). 

No segundo tópico refletimos sobre a condição de assalariamento da profissão e os 

limites e possibilidades postos ao exercício profissional comprometido com o projeto 

profissional hegemônico: o projeto ético-político. 

                                                             
4 Partilhamos das concepções de Gramsci acerca de sociedade civil e política a serem explicitadas no 

primeiro tópico do capítulo I. 
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Essa discussão se pauta na assertiva de que a profissão na divisão sócio-técnica do 

trabalho desenvolve seu trabalho em condições particulares, ao desempenhar atividades de 

caráter educativo e formativo, com vistas à adequação das condições necessárias à 

reprodução da força de trabalho, mas, visando também assegurar direitos dos usuários dos 

serviços. Afirmar que o Serviço Social se conforma como uma profissão inscrita na divisão 

social e técnica do trabalho e como uma especialização do trabalho coletivo e identificar o 

seu sujeito vivo como um trabalhador assalariado (RAICHELIS, 2011), requer que 

problematizemos como se dá o ingresso do trabalho do assistente social no processo de 

mercantilização na sociedade capitalista de produção. 

O assistente social na condição de trabalhador assalariado desfruta de uma 

autonomia relativa, conforme fora explicitado. É por meio desta autonomia que estes 

profissionais podem engendrar nos seus cotidianos estratégias que materializem o projeto 

ético-político,  que contém elementos que sugerem o rompimento com a ordem social 

vigente. Entretanto, essas estratégias são construídas em um contexto adverso, pois os 

assistentes sociais são tensionados pelos princípios presentes no projeto ético político bem 

como são tensionados pelo projeto institucional a quem o profissional vendeu sua força de 

trabalho.  

No terceiro tópico refletimos a inserção do Serviço Social, na contemporaneidade, 

no campo da Saúde. Neste momento da dissertação discutiremos os elementos relacionados 

a este espaço sócio-ocupacional da profissão à luz das discussões realizadas nos tópicos e 

capítulo anteriores. 

No terceiro capítulo da dissertação problematizamos especificamente à luz dos 

princípios do Projeto Ético Político profissional e de acúmulos construídos no setor da 

saúde sobre pressupostos éticos para atuação no setor de urgência e emergência, sobre as 

condições para o trabalho profissional dos assistentes sociais nesse espaco socio-

ocupacional. 

O setor de urgência e emergência se configura em um espaço sócio-ocupacional do 

Serviço Social. Entretanto, são escassas as produções em Serviço Social que refletem sobre 

o exercício profissional no setor da emergência. 

No primeiro tópico fora construído todo o caminho metodológico da pesquisa de 

campo, todos os limites encontrados ao longo deste processo. 
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No segundo tópico problematizamos e refletimos à luz dos parâmetros ético-

políticos que orientam a profissão os dados da pesquisa empírica. 

Acreditamos que esta pesquisa é de suma importância para contribuir com o debate 

junto à categoria profissional, considerando a escassa produção bibliográfica sobre o tema, 

os elementos filosóficos, políticos, a reflexão sobre a natureza dessa sociabilidade, sobre  

quanto o tempo aparece como externalidade, a maleabilidade da ética. 

A pesquisa é também de grande relevância para o meio acadêmico, pois buscamos 

possibilitar a reflexão acerca dos dilemas postos à materialização do projeto ético-político 

no cotidiano profissional dos assistentes sociais inseridos no espaço sócio-ocupacional da 

emergência. 
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Metodologia 

Os referenciais de fundamentação do presente trabalho assentam-se sobre a teoria 

social crítica, matriz teórica essencialmente crítica à sociabilidade burguesa que nos 

permite a apreensão da realidade a partir de suas determinações, do seu movimento em sua 

essência, superando assim uma análise parcial dessa realidade. Entendemos, aqui, a 

essência não como uma coisa dada, mas enquanto um processo histórico de construção. 

No método dialético como expõe Ianni (2011), pergunta-se o “por que” e o “como” 

dos fatos procurando apreender a essência dos mesmos. A realidade neste método é 

tomada, primeiramente, como opaca (IANNI, 2011). Isto é, a realidade não se deixa 

conhecer em sua imediaticidade. Sendo assim, é necessário que o pesquisador reflita 

criticamente sobre ela e que nessa reflexão ele apreenda essa realidade, o seu objeto de 

estudo em sua totalidade. Desta forma, o pesquisador deve apropriar-se da “matéria em 

todos os seus pormenores” para partindo da aparência que se coloca no plano do imediato 

chegar à essência do objeto estudado. 

Quando o pesquisador apreende o objeto, ou seja, quando ele captura sua estrutura 

e dinâmica, o objeto é o mesmo, mas o pesquisador já não o é. O pesquisador, ao se voltar 

ao objeto de estudo, introjeta os aspectos do mesmo (NETTO, 2010). Ao desvendar a 

realidade, o movimento e a estrutura do objeto estudado, o pesquisador não visa apenas 

conhecê-lo, mas transformá-lo e transformar-se 

Nesse sentido, a dissertação, conforme exposto anteriormente, organiza-se tendo 

como referencial o materialismo histórico-dialético e a produção no campo da tradição  

marxista que é o recurso teórico fundamental à construção do debate acerca das seguintes 

categorias
5
: Capital, Trabalho, processos de trabalho, cotidiano, Estado, políticas públicas 

entre outras
6
.   

                                                             
5 A pesquisa marxiana tem como objetivo, segundo Netto (2010) “conhecer as categorias que constituem a 

articulação interna da sociedade burguesa. As categorias, diz Marx, exprimem [...] formas de modos de ser, 

determinações de existência, frequentemente aspectos isolados de [uma] sociedade determinada – ou seja, 

elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são categorias ontológicas ); mediante procedimentos 

intelectivos ( basicamente, mediante abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, também 

pertencem à ordem do pensamento- são categorias reflexivas) [...] (NETTO, 2010, p.685) 

6 São autores centrais em nosso trabalho: Karl Marx, Gyorgy Lukács, Antonio Gramsci. Utilizaremos 

também autores contemporâneos como: Ricardo Antunes, José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, Sérgio 

Lessa, Carlos Montaño, Elaine Behring, Ivanete Boschetti, Carlos Nelson Coutinho, Berenice Rojas Couto, 

Maria Lúcia Duriguetto, Marta Arretche, Sonia Draibe, Evelina Dagnino, entre outros. 
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 A metodologia utilizada no estudo se constituiu de três momentos articulados: 

pesquisa bibliográfica, documental e exploratória de campo. 

Na pesquisa bibliográfica nosso objetivo foi mapear as produções acadêmicas 

relacionadas ao tema e às categorias e conceitos fundamentais para investigar o objeto em 

questão estudado, consultamos fontes e autores diversos, tanto do campo de produção de 

conhecimento do Serviço Social como da Saúde e da sociologia do trabalho, com o 

objetivo de fundamentar nosso estudo. Para tanto, investigamos a produção disponível em 

bibliotecas virtuais
7
 e na produção literária em ciências humanas, ciências sociais aplicadas 

(classificação na qual se insere o Serviço Social) e na Saúde. A pesquisa bibliográfica 

possibilitou o embasamento teórico da autora e acompanhou todo o processo de estudo 

sobre o tema escolhido. 

Além dos autores explicitados anteriormente utilizamos também contribuições de 

autores como François Chesnais e Ernest Mandel. Na construção das reflexões a partir da 

produção do Serviço Social, investimos na leitura de Marilda Iamamoto, Rachel Raichelis, 

Yolanda Guerra, Maria Ozanira Silva e Silva, Maria Inês Souza Bravo, Ana Vasconcellos, 

Maurílio Matos, Claudia Mônica dos Santos, Marcelo Braz, Sara Escorel, Luiz Antônio 

Teixeira, Sara Granemann, Mônica Olivar, entre outros. 

Na pesquisa documental identificamos dois grandes universos de aparatos 

normativos/marcos regulatórios: da profissão - Código de Ética Profissional (1993),  Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei 8.662 de 1993), pela Lei de Diretrizes e Bases da 

profissão (1996) – e da Saúde –  Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica da Saúde 

(1990), Lei 8080/90, que regula todas as ações e serviços de saúde em território nacional e 

Lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sobre as transferências de recursos financeiros , emendas constitucionais, 

entre outras. 

Na pesquisa de campo, realizada a partir dos limites que vivenciamos, buscamos 

elementos ilustrativos, os quais contribuíssem para a reflexão sobre as condições de 

trabalho para o exercício profissional dos assistentes sociais com vistas a avaliar as 

condições e possibilidades de materialização do projeto ético-político no cotidiano 

                                                             
7 São exemplos desses instrumentos de pesquisa, os sistemas Minerva (UFRJ), scielo e o banco de teses da 

CAPES. 
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profissional dos assistentes sociais inseridos no espaço sócio-ocupacional de urgência e 

emergência. O questionário aplicado encontra-se no anexo III- página 197. 

Inicialmente, objetivávamos realizar a pesquisa de campo com assistentes sociais 

inseridas no espaço sócio-ocupacional da emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar. 

Porém, ao submetermos o projeto de pesquisa ao Centro de Estudos do referido Hospital 

recebemos resposta negativa da equipe de Serviço Social em maio / 2013 – conforme 

consta nos anexos 1 e 2, páginas 194 e 195 respectivamente–, sob a argumentação que 

seria necessário realizar o mesmo tipo de investigação em quatro grandes hospitais com 

similares características de atendimento no município. Intentávamos reformular a pesquisa, 

cientes da complexidade do recorte envolvendo os setores de emergência dos hospitais 

Municipal Souza Aguiar, Miguel Couto, Lourenço Jorge e Salgado Filho.  

Entretanto, ao qualificarmos a dissertação, a comissão avaliadora, formada pelos 

professores Dr Maurílio Matos e Drª Adriana Ramos, ponderou sobre a complexidade do 

recorte face à escassez de tempo para defesa, sugerindo outro caminho metodológico: a 

realização de um grupo focal com assistentes sociais do Hospital Moacir do Carmo, 

localizado em Duque de Caxias. Essa escolha distanciava-se de nosso foco inicial em torno 

de hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro.  

Em nova reformulação a partir de diálogo com o professor Maurílio Matos, e após a 

banca de qualificação, o mesmo sugeriu que fizéssemos a opção metodológica por 

aplicação de questionário com assistentes sociais participantes do Seminário Estadual de 

Serviço Social e Saúde ocorrido no mês de agosto de 2013 e que fora organizado pelo 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 7ª região, Rio de Janeiro (RJ).  

Desta forma, na intenção primordial de refletirmos em torno de estratégias para um 

exercício profissional efetivamente comprometido com o projeto ético-político do Serviço 

Social, pretendemos resgatar e problematizar, por meio da aplicação de questionário
8
 com 

os assistentes sociais que exercem a profissão no espaço sócio-ocupacional de urgência e 

emergência e que participaram do grupo de trabalho Urgência e Emergência do Seminário 

em questão, as estratégias que estes utilizam na tentativa de materializar tal projeto. 

 A aplicação do questionário teve como objetivo obter subsídios para analisar e 

problematizar os limites e possibilidades do trabalho dos profissionais atuantes no setor 

                                                             
8
 A proposta de questionário consta no anexo III, página 197. 
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bem como identificar as estratégias coletivamente construídas pelos assistentes sociais com 

vistas à materialização dos pressupostos do projeto ético-político no cotidiano profissional. 
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CAPÍTULO I - A conformação do Setor da Saúde como um campo da Política 

Pública - Trabalho, Estado e Políticas sociais – alguns elementos da sociabilidade 

capitalista. 

No presente capítulo refletimos sobre as categorias centrais que estruturam nosso 

trabalho e as relações de determinação entre as mesmas: Trabalho, Questão Social, Estado 

Divisão Social do Trabalho.  

Consideramos ser importante compreender qual é o processo histórico de formação 

do Estado moderno e de suas formas de resposta às contradições emanadas das relações 

entre as classes sociais. As mesmas, no entanto, materializam-se setorialmente. Ao longo 

da história, o Estado, ao condensar os conflitos entre as classes sociais, é compelido a 

tornar-se permeável às demandas da classe trabalhadora por meio de regulações sociais que 

se materializam em políticas públicas de corte social. 

Particularizamos nossa reflexão na conformação da Saúde como política pública no 

Brasil, país de industrialização tardia e acelerada (FURTADO,1974), marcadamente 

dependente dos países centrais, o que implica em características particulares ao modelo de 

desenvolvimento adotado.       

1.1- Trabalho, Questão Social. Estado e Políticas Sociais – alguns elementos da 

sociabilidade capitalista  

Para problematizarmos alguns elementos determinantes da sociabilidade burguesa e 

a forma como se constroem os direitos e o seu reconhecimento por parte do Estado, 

consideramos importante a reflexão inicial sobre a categoria Trabalho e a centralidade que 

a mesma assume no período histórico designado como Modernidade.  

O trabalho humano é uma atividade orientada por uma pré-concepção de seu fim, 

que transforma a natureza – compreendida também como natureza humana – para atender 

às necessidades do sujeito que o executa. Marx (1995) afirma que o trabalho é um processo 

no qual participam o ser humano e a natureza. O ser humano, por sua vez, se utiliza de sua 

força de trabalho – que se objetiva em trabalho – para transformar a natureza a partir da 

sua capacidade teleológica
9
. Esse ser humano ao transformar a natureza, ao modificá-la, 

transforma a si mesmo, ao desenvolver suas potencialidades (MARX, 1995). 

 

                                                             
9 Capacidade que o homem tem de prefigurar o produto, o fim do seu trabalho, de realizar atividades 

teleologicamente orientadas (BRAZ e NETTO, 2007).  
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O trabalho é  

[...] originalmente, metabolismo entre o homem e natureza, da qual se 

apropria para satisfação das necessidades humanas. A natureza é o 

terreno dos valores de usos sociais ou a produção de valores de uso em 
forma de “natureza produzida”, isto é, construída e modificada pela ação 

humana (HARVEY,1990). O trabalho concreto, formador de valores de 

uso, é condição da vida humana, independente de todas as formas de 
sociedade. É atividade existencial do homem, sua atividade livre e 

consciente (IAMAMOTO, 2008,p.349). 

O trabalho é uma atividade vital e específica do ser humano, pela qual, o mesmo 

por meio da transformação da natureza, da realidade material, constrói alternativas à 

satisfação de suas necessidades produzindo valores de uso.  

Com o trabalho 

o homem afirma-se como ser criador: não só como indivíduo pensante 
mas como indivíduo que age consciente e racionalmente, visto que o 

trabalho é atividade prático-concreta e não só espiritual [...] Ao 

transformar a realidade, o homem transforma a si próprio: o processo de 

criação, do ponto de vista do sujeito, é processo de auto-criação humana 
(IAMAMOTO, 2011, p.41). 

Entretanto, a capacidade de criador do homem se desvincula dele a partir do 

momento em que a divisão do trabalho atinge o seu patamar mais alto. Segundo Engels e 

Marx (1991), quando a atividade é dividida, desde o momento que o trabalho começa a ser 

distribuído, a própria “ação do homem converte-se num poder estranho e a ele oposto, que 

o subjuga ao invés de ser por ele dominado” (ENGELS e MARX, 1991, p.47).  

Lukács
10

 expõe que em sua essência ontológica, o trabalho marca a passagem do 

ser humano que trabalha do ser meramente biológico ao ser social. Para este autor a 

categoria ontológica central do trabalho é que por meio dele realiza-se uma posição 

teleológica que dá origem a uma nova objetividade. Desta forma, o trabalho, a sua 

realização, depende de um pôr teleológico conscientemente realizado (MARX, 1995) que, 

por sua vez, o precede em todas as fases do processo de sua realização.   

Fica claro que a constituição dos seres sociais tem no trabalho o fundamento da 

natureza humana. Para Lukács (2010) é por meio do trabalho que o homem se auto-

                                                             
10 Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/32647925/A-Ontologia-do-Ser-Social-Capitulo-sobre-o-

trabalho>. Acessado em 16/01/13.  

 

http://pt.scribd.com/doc/32647925/A-Ontologia-do-Ser-Social-Capitulo-sobre-o-trabalho
http://pt.scribd.com/doc/32647925/A-Ontologia-do-Ser-Social-Capitulo-sobre-o-trabalho
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constrói e se constitui em um novo ser, o humano-genérico, o ser social. Entretanto, por 

mais desenvolvidos que sejam os seres sociais não podem prescindir de sua vida natural, 

pois sem a vida natural cancela-se tanto o ser social como a existência da sociabilidade 

(GRANEMANN, 2009). 

Assim, “o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza” 

(MARX, 1995, p.202). Esse trabalho marcado pelo caráter de possuir finalidade e de gerar 

valores de uso para atender às necessidades “do corpo e da alma”, apresenta forma 

exclusivamente humana. O que diferencia o arquiteto de uma abelha, por exemplo, é o fato 

de que o arquiteto projeta em sua mente o produto do seu trabalho (teleologia), diferente da 

abelha, que executa a sua atividade porque é de sua natureza (MARX, 1995). Desta forma, 

aqui não se trata das primeiras formas instintivas de trabalho, mas de um trabalho que 

pertence exclusivamente ao homem, ao ser social, conforme colocado anteriormente.  

Em síntese, os animais só modificam a natureza porque estão presentes nela. Já o 

homem modifica a natureza e a obriga a servi-lhe, domina-a (ENGELS, 2013). Mas o ser 

humano pertence tanto à natureza como à sociedade nas palavras de Lukács (2010). 

Segundo o autor não se trata de uma constituição dualista do ser humano, uma vez que “o 

homem nunca é de um lado, natureza humana e social, e de outro pertencente à natureza, 

sua humanização, sua sociabilização, não significa uma fissura de seu ser em espírito 

(alma) e corpo” (LUKÁCS, 2010,p.38).  

Em um processo de trabalho é necessária a existência de alguns elementos, 

conforme nos mostra Marx (1995): 

1- a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 

2- a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 
3- os meios de trabalho, o instrumental de trabalho (MARX, 1995,p. 

202). 

O trabalho se realiza como relação social, através da relação estabelecida entre o 

sujeito, o homem, e os seus objetos de trabalho. Entre o homem e o objeto está o 

instrumento de trabalho, seja ele um facão ou uma furadeira. “Entre o sujeito e a matéria 

natural há sempre um meio de trabalho, um instrumento que torna mediada a relação entre 

ambos” (BRAZ e NETTO, 2007, p.32). Colocado de outra forma, para que o homem 

efetive o trabalho por meio da transformação da natureza é necessário que ele tenha a 

matéria a ser transformada e principalmente, o instrumento que ele utilizará para 

transformá-la. 
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Esses meios de trabalho são utilizados e criados pelo ser humano. Para Iamamoto 

(2011) esses instrumentos de trabalho indicam as condições sociais em que se efetua o 

trabalho e o grau de desenvolvimento das forças produtivas. 

O processo de trabalho termina ao concluir o produto anteriormente idealizado e 

projetado, o fruto do trabalho. Esse produto possui um valor de uso, ou seja, ele tem uma 

utilidade social naquele padrão de relação social, que corresponde à necessidade humana 

que se manifestou na vida do sujeito (ANTUNES, 2004). “Quando um valor de uso sai do 

processo de trabalho como produto, outros valores de uso, produto de processos anteriores 

de trabalho, entram nele como meio de produção” (ANTUNES, 2004, p.34). Desta forma, 

o valor de uso, dependendo do processo de trabalho, pode se constituir enquanto, matéria, 

meio de produção ou produto, sem deixar de ser um valor de uso. 

Tendo em vista a breve apresentação dos elementos que integram o processo de 

trabalho e a particularidade da categoria trabalho nas relações sociais, ressaltamos a 

centralidade que essa adquire no modo de produção capitalista. 

O capital, como relação social supõe a propriedade privada sobre os meios de 

produção em relação de antagonismo dialético com os trabalhadores que, sob o modo de 

produção capitalista, não possuem os meios necessários para dar materialidade ao seu 

trabalho. Aqui o trabalho adquire caracterísitcas especificas nessas condições e torna-se “o 

poder sobre os indivíduos, e enquanto existir esse poder deve existir a propriedade 

privada” (ENGELS e MARX, 1991, p.78).  

Ao particularizarmos nossa análise a esse modo de produção devemos ressaltar a 

intrínseca relação entre a esfera da produção e a da circulação, pois a riqueza social no 

sistema capitalista de produção provém da exploração do trabalho dos que apenas detém a 

força de trabalho para ser vendida. Na realidade, provém da exploração do “ser humano 

pelo ser humano”. 

A transformação do trabalho como elemento determinante da ontologia humana 

para a perspectiva de algo que nos aliena dessa condição assenta-se sobre a centralidade e a 

lógica do trabalho para a reprodução do sistema. Esse ponto embrica-se com a gênese da 

“questão social”, fundamento da relação estabelecida entre o capital e o trabalho. 

Na esfera da circulação, o valor de uso produzido assume caráter de mercadoria, 

portando a duplicidade das dimensões do valor – porém, com a permanente tensão de 

subsunção do valor de uso ao valor troca afirmando seu valor de troca. A mercadoria ao 
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afirmar-se enquanto tal porta o fruto do trabalho vivo, a força de trabalho despendida pelo 

trabalhador e o uso do trabalho morto. O capitalista entra com os meios de produção e o 

trabalhador com a força de trabalho. Esta força de trabalho materializada em trabalho - 

enquanto gasto da força vital pertence ao trabalhador - como criadora de valor pertence ao 

capitalista (MARX, 1971). 

Nesta esfera pressupõem-se uma relação entre livres proprietários de mercadorias 

anunciadas como equivalentes: os trabalhadores, proprietários da força de trabalho e os 

capitalistas, proprietários dos meios de produção e de subsistência (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008). Essa relação entre „iguais‟ cria, na origem, as condições de subjugar 

o trabalho ao capital.  Cabe ressaltar, que as mercadorias são produtos do trabalho e são:  

valores enquanto materialização de força humana de trabalho. Enquanto 

grandezas sociais não se distinguem por sua qualidade, mas pela 

quantidade de trabalho que têm incorporado. São valores que se medem 
pelo tempo de trabalho socialmente necessário… [O valor das 

mercadorias só se expressa na relação de troca] (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008, p.33). 

A transformação de dinheiro em capital exige ao capitalista que o mesmo encontre 

no mercado além dos meios de produção uma mercadoria especial, que seja fonte de valor: 

a força de trabalho. A soma de valor, ou de dinheiro existente só é capital porque é gasta 

tendo em vista o seu aumento, que objetiva aumentar (MARX, 1969). Assim, o capitalista 

tem que encontrar no mercado o trabalhador livre, livre de outros vínculos de dominação, 

porém expropriado dos meios de produção.  

A função do capital é, pois, a produção de um valor excedente. Essa produção 

excedente é como veremos adiante a produção e a apropriação de sobretrabalho, de 

trabalho não pago (MARX, 1991). 

Na esfera da produção, os trabalhadores produzem a mercadoria e a riqueza por 

meio da expropriação do trabalho não pago (GRANEMANN, 1999). Tem-se aí a produção 

e a reprodução do capital. O processo de produção do capital é um processo que cria novos 

valores de uso, sendo desta forma um Processo de Trabalho. Mas é ao mesmo tempo um 

processo de valorização. Marx (1991) explicita que 

[...] como esforço, como dispêndio de força vital, o trabalho é a atividade 

pessoal do operário. Porém, enquanto criador de valor, implicado no 
processo da sua objetivação, o próprio trabalho do operário, mal entra no 

processo de produção, é um modo de existência do valor do capital, neste 
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incorporado. Esta força que conserva o valor e cria novo valor é, por 

conseguinte, a própria força do capital e este processo apresenta-se como 
processo de auto-valorização do capital, melhor dizendo, de 

empobrecimento do operário, que ao criar o valor que produz, produ-lo 

ao mesmo tempo como um valor que lhe é alheio (MARX, 1969, p.54). 

A reprodução da força de trabalho é, portanto, um meio de valorização do capital. 

A força de trabalho é comprada não para satisfazer as necessidades do capitalista que a 

compra, mas sim para valorizar o capital, mediante a produção de mercadorias que 

contenham uma parcela do valor que nada custa ao capitalista. A produção do mais valor é 

a lei absoluta desse modo de produção (MARX, 1988).    

A jornada de trabalho dos trabalhadores, conforme demonstra Granemann (1999), é 

constituída por dois tipos de trabalho: 

1) o trabalho necessário - é aquele pago pelo capitalista ao trabalhador e 

com o qual o último comprará os seus meios de subsistência. 

2) O trabalho excedente é aquele realizado para além do necessário ao 

provimento dos meios de subsistência do trabalhador. Portanto, tudo 

aquilo produzido por este trabalho não é pago ao trabalhador e é de 

propriedade do capitalista (GRANEMANN, 1999, p.157). 

É por meio do trabalho excedente que o capitalismo extrai a mais valia, 

assegurando a transformação do dinheiro em capital e a apropriação da maior parte da 

riqueza socialmente produzida pelos que vivem do trabalho, conforme aponta Antunes 

(2004). O capitalista almeja aumentar cada vez mais o tempo do trabalho excedente em 

detrimento do tempo de trabalho necessário, pois o que interessa é a extração do mais 

valor, da mais-valia, obtida pelo incremento da produtividade. 

Entretanto, para o capitalista o capital tem o “poder mágico” de gerar mais capital. 

O trabalho não pago ou trabalho excedente, que é ao mesmo tempo fonte de riqueza do 

burguês e fonte de miséria do proletário (CARVALHO e IAMAMOTO, 2008), nesse 

processo, aparece como trabalho pago por meio do salário. Para os capitalistas a fonte do 

seu lucro está na lógica do mercado de comprar mais barato e vender mais caro 

(CARVALHO e IAMAMOTO, 2008). 

A busca incessante pelo lucro é um dos elementos que norteia a dinâmica da 

acumulação. Porém, o lucro do capitalista não é extraído na esfera da circulação, não 

decorre, então, na diferença entre os preços de compra e venda de uma mercadoria. O lucro 

advém do processo de produção, onde ocorre um acréscimo de valor, onde esse excedente 
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que é apropriado pelo capitalista é fonte de seu lucro, a mais valia (BRAZ e NETTO, 

2007).  

Na esfera da circulação, novamente, a mais valia extraída na esfera de produção, se 

realiza a partir da venda da mercadoria (MARX, 1995), submetendo o valor de uso inicial 

do que foi produzido ao valor de troca que adquire nessa esfera. Logo, quanto menor for o 

tempo que essa mercadoria permanecer no mercado, mais intensa será a rotatividade do 

capital e maior será a condição de acumulação. 

O produto do processo de trabalho, a mercadoria, apesar de ser produzida pelo 

trabalhador não pertence a ele. O fruto do trabalho do trabalhador pertence ao capitalista. 

Assim como a força de trabalho vendida pelo trabalhador ao capitalista também lhe 

pertence, já que o mesmo pagou pelo valor de uso da mesma por determinada jornada 

(MARX, 1995). Desta forma, o capitalismo inaugura uma “nova forma de relação”, a 

estabelecida entre a compra e venda da força de trabalho, a partir de um contrato de 

trabalho previamente assinado entre o vendedor da força de trabalho – o trabalhador – e o 

comprador da mesma – o capitalista. O trabalho passa a ser, assim, trabalho assalariado.  

Nessa relação de compra e venda da força de trabalho, o trabalhador a vende com o 

objetivo de subsistir, de garantir a sua reprodução e nesse processo o mesmo, na medida 

em que não se percebe como partícipe desta produção aliena a sua força de trabalho ao 

longo de uma jornada (GRANEMANN, 2009). 

Os elementos problematizados relacionam-se à construção de um novo padrão de 

sociabilidade que se materializa no cotidiano a partir das condições materiais objetivas de 

produção e reprodução da vida
11

. 

Cabe ressaltar que antes do trabalhador entrar na esfera da circulação é estabelecido 

o salário que será recebido por ele. O salário é o preço da força de trabalho. Entretanto, o 

valor que o trabalhador recebe a título de salário corresponde ao valor necessário à sua 

reprodução, à sua subsistência que, por sua vez, é um valor infinitamente menor que o 

valor produzido pela força de trabalho posta em ação. Quando a força de trabalho é 

colocada em ação torna-se uma „magnitude variável; a força de trabalho em realização é 

um processo de valorização que não só transfere o valor dos meios de produção ao 

                                                             
11 É importante ressaltar ao leitor que essa leitura é uma leitura cujo recurso metodológico contrapõe-se às 

fragmentações dessa sociabildiade, das premissas de ordem e de liberdade sobre as quais se assenta o 

Liberalismo. 
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produto, mas repõe o valor do capital variável e cria um novo valor‟ (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008, p.48-49).   

Ao capitalista interessa a produção de mercadorias. Mercadorias estas que 

contenham tanto o valor de uso como o valor de troca. Pois é por meio da venda da 

mercadoria que a mais valia se realiza, conforme foi dito anteriormente. Como é a força de 

trabalho do trabalhador que produz essa mercadoria, é ela, também, que produz a mais 

valia, se tornando fonte de valor. E é essa mais valia, é esse mais valor, que expressa o 

segredo da riqueza acumulada, da acumulação de riqueza do capitalista (GRANEMANN, 

2009). 

Posto de outra forma, o maior objetivo da produção é a extração de mais-valia. 

Sendo assim, restam ao capitalista somente duas alternativas:  

ou aumentar a jornada de trabalho, fazendo crescer o tempo de trabalho 
excedente materializado (mais valia absoluta) ou, mantendo uma dada 

jornada de trabalho, aumentar a produtividade do trabalho, mediante o 

emprego de meios de produção mais eficazes, que permitam reduzir o 
tempo de trabalho socialmente necessário à produção de uma mercadoria 

e aumentar, consequentemente, o tempo de trabalho excedente da jornada 

de trabalho (mais valia relativa). Esta última alternativa supõe, 

necessariamente, uma mudança na composição orgânica do capital, ou 
seja, um maior emprego de capital constante em relação ao capital 

variável (CARVALHO e IAMAMOTO, 2008, p.57). 

Assim sendo, ao passo que se desenvolvem as forças produtivas, o incremento da 

produtividade do trabalho torna-se a maior alavanca para a acumulação de capital. Os 

capitalistas reduzem o capital investido na compra e venda da força de trabalho e investem 

vultuosos capitais na compra de meios de produção. Essa redução de investimento aparece 

como um crescimento da classe trabalhadora mais rápido que os espaços de ocupação que 

o capital oferece, dando origem a uma população sobrante, a um exército industrial de 

reserva (CARVALHO e IAMAMOTO,2008). 

Esse exército de reserva é inerente e fundamental ao processo de acumulação 

capitalista, em especial no que se refere à construção do contrato e das condições de 

trabalho. Em momentos de crise ele serve para pressionar os trabalhadores a continuarem 

suas atividades laborativas e em momentos de ascensão ele funciona também para 

pressionar os trabalhadores no sentido de aceitarem o rebaixamento dos salários, pondo 
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freio às suas reivindicações enquanto classe para si
12

. É necessário que levemos em 

consideração que o capital, em seu processo de expansão, necessita de mão de obra 

disponível no mercado para ser absorvida quando se fizer necessária a sua absorção pelo 

processo de circulação. 

O processo de produção capitalista necessita ser reproduzido, necessita de 

rotatividade, necessita de continuidade (GRANEMANN, 2009). Esse modo de produção 

pressupõe necessariamente o consumo. Ao passo que as mercadorias são produzidas, as 

mesmas têm de ser consumidas. E a partir desse consumo, novas necessidades são geradas 

e, por sua vez, novas mercadorias são produzidas. Desta forma, “a necessidade de 

consumir e a criação de novas necessidades sociais alimentam o processo social de 

produção e o renovam constantemente, isto é, o reproduzem” (GRANEMANN, 2009, p. 

13). 

Destarte, todo processo de produção é também um processo de reprodução da vida 

social. Pois a conclusão de um determinado processo de produção é também o ponto de 

partida de outro processo (GRANEMANN, 2009). 

A compreensão marxiana sobre a produção capitalista percebe o capital como 

relação social, sendo produção e reprodução de relações sociais. Essas relações sob o 

capitalismo aparecem como relações entre coisas, pois a mercadoria aparece como algo 

alheio aos homens, como algo que os domina e passa a ser a “portadora e a expressão das 

relações entre os homens” (BRAZ e NETTO, 2007, p. 92). 

Entretanto, a mesma força de trabalho que posta em ação gera condições de 

acumulação de riqueza para uns e gera a expropriação da vida humana de outros, é a que 

cria as possibilidades de libertação da classe trabalhadora. Pois acreditamos, que somente 

por meio da organização da classe trabalhadora é que podemos criar estratégias para 

superarmos esse modo de produção da barbárie.  

Importa ressaltar, conforme Carvalho e Iamamoto (2008), que quanto maior a 

acumulação, a riqueza social, maior também o contingente do proletariado e tanto maior é 

o exército industrial de reserva. No modo de produção tipicamente capitalista à medida que 

                                                             
12 Marx classifica duas dimensões da constituição de uma classe: a “classe em si” e a classe para si. A classe 

“em si” remete à existência de uma classe e é constituída pelo lugar e a posição que determinados sujeitos 

ocupam na esfera da produção. Segundo Duriguetto e Montaño (2011), conforma-se uma “classe para si” 

quando o conjunto dos trabalhadores, conscientes dos seus interesses e inimigos, organizam-se e lutam por 

eles na perspectiva da superação da ordem burguesa por meio de uma luta revolucionária. 
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se expande a acumulação de capital proporcionalmente amplia-se a acumulação de miséria, 

gerando o fundamento do que Marx e Engels denunciam como a verdadeira questão social.  

Netto (2007) destaca que essa nova dinâmica de pobreza e pauperismo iniciada sob 

o capitalismo é um fenômeno novo. Segundo o autor, essa nova dinâmica expressa seus 

impactos logo na primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do 

século XVIII e foi terminologicamente consagrada e difundida pela expressão “questão 

social” (NETTO, 2007). Sua referência inicial, no entanto, possui caráter conservador. A 

“questão social” no âmbito do pensamento conservador é naturalizada, é vista como um 

desdobramento da sociedade moderna e é considerada comum a toda e qualquer ordem 

social (NETTO, 2007). As manifestações da “questão social”, para os conservadores, 

devem ser enfrentadas com um amplo programa de reformas que não altera os 

fundamentos da sociabilidade burguesa. Segundo Castelo (2010)  

as péssimas condições de vida, de trabalho, de habitação da classe 

trabalhadora só passaram a ser percebidas pela burguesia e seu comitê 
executivo quando a luta operária ganhou força e expressão na arena 

política, com sindicatos e partidos políticos proletários [...] (CASTELO, 

2010, p. 90). 

 As revoluções de 1848 são consideradas um marco, um divisor de águas para a 

condição de classe dos trabalhadores. As mesmas favoreceram a constituição da identidade 

de “classe para si” aos trabalhadores e expressaram o potencial revolucionário da classe 

trabalhadora, evidenciando a tonalidade ameaçadora das expressões da “questão social” à 

sociabilidade burguesa (VALLE, 2012). 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 deu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 

intervenção, mais além da caridade e repressão [...] (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008, p.77). 

Assim, a burguesia passou a promover concessões em favor da classe trabalhadora. 

Seu comitê executivo – leia-se o Estado
13

 – tornou-se permeável às demandas, às 

                                                             
13 As reflexões em torno do Estado existem bem antes do período histórico denominado como modernidade. 

Desde a Grécia antiga existem estudos sobre as relações entre Estado e Governo e as suas relações com a 

sociedade civil. Numerosos foram os esforços de elaboração teórica para explicar o Estado, “seja na esteira 

da teologia (já que a maioria dos governantes da Antiguidade e da Idade Média atribuía o seu cargo a Deus), 

seja como doutrina, que até discorria sobre as relações de poder, mas sem associá-las aos atos humanos” 
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reivindicações das classes exploradas. Essa compreensão acerca da categoria Estado situa-

se na teoria social crítica. Mas acreditamos ser de grande relevância pontuarmos 

brevemente como a leitura hegemônica sobre Estado moderno assenta-se sobre duas 

tradições que fundamentam o Liberalismo clássico: o jusnaturalismo e o contratualismo. 

Investimos em entender a concepção dos filósofos contratualistas acerca do Estado 

moderno, pois as reflexões dos mesmos são de extrema importância para compreendermos 

o liberalismo clássico e a ofensiva neoliberal.  

A reflexão sobre o poder e a crise de legitimidade do Estado surge com Nicolau 

Maquiavel em “O Príncipe” (1572), quando esse autor, em contexto feudal, reflete sobre a 

instabilidade política dos reinos absolutistas na Itália. Esse autor procura compreender e 

tipificar quais são as formas de Estado existentes naquele momento histórico
14

. O relevante 

para a nossa reflexão centra-se na contribuição de Maquiavel ao problematizar que os reis 

devem considerar seus interesses particulares levando em conta os interesses públicos da 

comunidade, do povo. Ele cunha a noção que a comunidade tem direito a uma vida cívica 

feliz. Para o autor o governante deveria assegurar as condições de manutenção de seus 

poderes soberanos na relação com a comunidade. Maquiavel “trata a política de forma 

realista, isto é, rejeita a metafísica e a teologia como referências pertinentes que norteiam a 

reflexão sobre o poder” (OLIVEIRA, 2010, p. 18). Entretanto, não era de interesse do 

autor elaborar uma teoria sobre o Estado e sim compreender a sua formação e os seus 

rumos.  

Foi somente com Thomas Hobbes e a sua obra Leviatã (1979) que o Estado passou 

a ser encarado como uma instituição separada tanto da pessoa do governante quanto das 

funções de governo (PEREIRA, 2011). Hobbes considera que o ser humano possui um 

estado de natureza – contribuindo para o início do questionamento do determinismo 

                                                                                                                                                                                         
(PEREIRA, 2011, p. 137). Entretanto, algumas obras constituíram-se em manuais de orientação aos 

governantes, como: Cyropaedia (Xenofonte), A educação do príncipe cristão (Erasmo) e O Príncipe 
(Maquiável) (PEREIRA, 2011). Para este trabalho é de suma importância a reflexão sobre a categoria Estado 

e sociedade civil nos autores clássicos da teoria social crítica: Karl Marx e Antônio Gramsci. Entretanto, para 

entendermos a compreensão dos mesmos sobre a relação entre Estado e sociedade civil, não podemos deixar 

de problematizar essa relação sob o ponto de vista dos autores contratualistas como: Thomas Hobbes e o 

liberal John Locke. Essas categorias são fundamentais para compreendermos o modo tipicamente capitalista 

de responder às múltiplas expressões da “questão social” e o significado sócio-histórico do Serviço Social no 

Brasil bem como para refletirmos no segundo capítulo da dissertação sobre o que é a Saúde como setor nessa 

dinâmica societária e sua organização em política pública. 
14 Para um maior aprofundamento sobre essa problematização consultar a obra O Príncipe de Maquiável 

(1572). 
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metafísico. Esse estado inato é caótico e competitivo, sendo os seres humanos incapazes de 

viver socialmente em paz.  

O modelo de Hobbes é construído com base em dois elementos: estado de natureza 

e estado civil. No estado de natureza os indivíduos atuam segundo suas paixões e desejos. 

Já no estado civil os indivíduos são regidos por normas, leis e autoridades. Para que 

consigam superar a condição de caos e terror proveniente do estado de natureza, precisam 

pactuar condições de uma vida em sociedade. A sociedade só pode ser criada a partir do 

Estado – esse pacto que institui poderes soberanos. É por meio do contrato social que 

ocorre a passagem de um estado ao outro (HOBBES, 1979). Ressaltamos que esse autor - 

pré-liberal e que considerava que o poder deve ser exercido de forma absoluta para impor 

medo capaz de produzir a ordem e a esperança da vida em sociedade – considera que os 

dois estados são momentos diferentes e não convivem. A criação da vida em sociedade só 

é possível no estado civil, propiciado pelo pacto, pela instituição do Estado soberano. 

Em sua obra Leviatã, Hobbes (1979), explicita que no estado de natureza existe o 

desejo perpétuo de poder pelos homens. Neste estado todos os homens são iguais, o que 

significa que “dois ou mais homens podem querer a mesma coisa, e por isso, todos 

vivemos em tensa competição” (WEFFORT, 2006, p. 66). Desta forma, todos os homens 

são tão iguais que podem competir uns com os outros, pois todos os homens tem igual 

capacidade de alcançar seus objetivos, finalidades.   

A ausência de leis neste estado que delimitem o que é seu e o que é do outro 

somado à escassez de bens para satisfazer a necessidade de todos os homens coloca-os em 

um estado permanente de guerra ou em iminente estado de guerra (WEFFORT, 2006). É 

esta situação de guerra iminente que coloca em xeque o estado de natureza, pois, conforme 

explicitado anteriormente, não há leis, regras a serem respeitadas. Desta forma, de acordo 

com Hobbes (1979), faz-se necessário a existência de um poder soberano, que através do 

medo dos seres humanos, assegure e conserve a paz e o equilíbrio. Nas palavras de Hobbes 

(1979)  

a única forma de instituir um tal poder comum [...] é conferir toda sua 

força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa 

reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só 

vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembléia 
de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e 

reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que 

representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser 
respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas 
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vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua decisão 

(HOBBES, 1979, p. 105). 

 

 Sendo assim, é realizada a transferência absoluta do poder a uma única pessoa ao 

soberano, podendo este utilizar-se de todos os meios, inclusive a força, para assegurar a 

paz e a defesa do que se reconhece como bem comum. Desta forma, cada indivíduo é autor 

de todos os atos e decisões desta única pessoa instituída. A esta pessoa chama-se soberano, 

a todos os outros se chamam súditos (HOBBES, 1979). Trata-se, pois, de transferir ao 

soberano o direito natural sobre qualquer coisa, o que transmite a ideia de que o poder 

absoluto do Estado é um poder consentido. Segundo Sarti apud Oliveira (2006), esta noção 

de representatividade “possibilita a que todos reconheçam nos atos do soberano sua própria 

autoria, pois só por meio de uma autoridade capaz de agir por todos, a paz pode ser obtida 

entre pessoas separadas por seus interesses” (OLIVEIRA, 2006, p. 51). 

 O Estado se constitui, então, por meio do pacto firmado pelos homens – contrato 

social– com vistas a constituir aquela única pessoa, cujo poder não pode ser dividido ou 

limitado (OLIVEIRA, 2006). O soberano deve assegurar a paz e a segurança a si próprio e 

aos súditos. Quando o soberano de um Estado não se mostra capaz de assegurá-los, os 

súditos retomam a sua liberdade para se defender da maneira que lhes convir. Cabe 

ressaltar que para Hobbes (1979), a liberdade plena se dá na total submissão dos súditos ao 

soberano.  Desta forma,  

a liberdade dos súditos está apenas naquelas coisas que, ao regular suas 

ações, o soberano permitiu: como a liberdade de comprar e vender, ou de 
outro modo, realizar contratos mútuos; de cada um escolher sua 

residência, sua alimentação, sua profissão, e instruir seus filhos conforme 

achar melhor, e coisas semelhantes (HOBBES, 1979, p. 131). 

 

Assim como em Hobbes, John Locke acreditava na existência de um estado de 

natureza nos seres humanos, inato à condição humana. Para ele, no entanto, no Estado de 

natureza o homem já era dotado de razão e desfrutava da propriedade
15

. Isso significa que a 

propriedade é uma instituição anterior à sociedade e vincula-se ao indivíduo, ao seu direito 

inato à vida, sendo um direito natural do indivíduo que não pode ser violado pelo Estado. 

                                                             
15 Para John Locke o fundamento originário da propriedade é o trabalho (WEFFORT, 2006). Ressaltamos 

que somente os detentores de propriedade (s) tem poder político enquanto que a maioria dos cidadãos da 

sociedade civil são aligeirados e subsumidos aos governantes, tornando-se, assim, governados. Para Locke 

(2001), é por meio do trabalho que os homens podem acumular bens, o que legitima a propriedade privada. 

Entretanto, a posse da terra é delimitada. Segundo o autor, tudo que o homem planta em suas terras, colhe e 

se alimenta pertence a ele por direito. Mas se a grama e as plantações apodrecem antes de serem colhidas, 

não importa se a terra estivesse ou não cercada, estando ela inculta, a mesma poderia se tornar posse de outro 

homem (LOCKE, 2001). 
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Cabe ao Estado, o ente público, apenas proteger a propriedade privada. Cabe 

elucidar, neste momento, que nesta concepção há a crença na existência de esferas e da 

apartação entre público e privado na vida social e à conseqüente subordinação da primeira 

dimensão à segunda. 

Para Locke (2001) no estado de natureza, os homens são livres para fazerem o que 

desejarem assim como todos eles são iguais e podem, portanto, competir uns com os outros 

em pé de igualdade. 

A passagem do Estado de natureza à sociedade civil ou política se realiza ao se 

assegurar e visando conservar o direito natural à propriedade
16

. Esta sociedade “é formada 

por um corpo político único, dotado de legislação, de juricatura e da força concentrada da 

comunidade” (WEFFORT, 2006, p. 86).  

O contrato social em Locke (2001) é um pacto de consentimento dos indivíduos 

para preservar e consolidar os direitos naturais que possuíam no Estado de Natureza, pois 

no Estado civil esses direitos estariam protegidos sob o amparo da lei (OLIVEIRA, 2010). 

Locke, diferentemente de Hobbes, negava a ideia de Estado com poderes absolutos 

e defendia a divisão dos poderes. Entretanto, o poder político é limitado uma vez que ao 

poder legislativo é conferida uma superioridade sobre os demais poderes – executivo e 

federativo (WEFFORT, 2006).  

Quando o poder executivo ou legislativo viola uma lei ou atenta contra a vida ou à 

propriedade, deixando de cumprir, assim, sua função, é conferido ao povo o direito de 

resistência e este direito de resistência à opressão e à tirania são legítimos. Conforme 

Locke (apud WEFFORT, 2006)  

sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo, 

ou reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entram em estado de 

guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência mais, 
abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os 

homens contra a força e a violência [...] (WEFFORT, 2006, p. 109). 

 

 A partir da dissolução do governo fica o poder político nas “mãos do individuo” até 

que seja instituído um novo legislativo. Bem como cabe ao povo o julgamento das ações 

realizadas pelos poderes executivo e legislativo. 

 A leitura e a interpretação sobre a vida social tem por eixo a visão social de mundo 

(LOWY, 1994). O materialismo histórico dialético parte da premissa que os seres humanos 

                                                             
16  Locke parte da definição do direito natural como direito à vida, à liberdade e aos bens necessários a 

conservação de ambos (CHAUÍ, 2000). 
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são indivíduos sociais. Não são seres determinados metafisicamente nem pela natureza. O 

que os transforma necessariamente é o trabalho (ENGELS, 1896). O materialismo 

histórico-dialético não partilha, desta forma, da compreensão de que exista uma condição 

inata aos seres humanos. 

Destarte o Estado nasce do que Engels (2012) sinaliza como a autocontradição 

insolúvel. Para este autor o Estado não é um poder de fora imposto à sociedade, o Estado é 

um produto da sociedade em um estágio específico de desenvolvimento. É um poder que 

nasce da sociedade, mas que se coloca aparentemente acima dela. Da mesma forma que o 

trabalhador mediante o trabalho cria capital como um instrumento que o domina, os seres 

humanos criam, na forma do Estado, um instrumento apra sua própria dominação 

(HARVEY, 2005). O Estado nas obras de Marx  

deixa , então, de lhe parecer apenas como a encarnação formal e alienada 
do suposto interesse universal, passando a ser visto  como um organismo 

que exerce uma função precisa: garantindo a propriedade privada, o 

Estado assegura e reproduz a divisão da sociedade em classes (ou seja, 
conserva a sociedade civil) e, desse modo, garante a dominação dos 

proprietários dos meios de produção sobre os não proprietários, sobre os 

trabalhadores livres [...] (COUTINHO, 2008, p. 19). 

 

 Desta maneira, o Estado, em Marx, possui natureza de classe e é um Estado que 

em nome de um interesse geral, defende os interesses de uma classe em particular: a 

burguesia. O autor explicita o Estado como comitê executivo dos interesses desta classe. 

Porém, este processo se dá sob a existência de contradições. Apesar de o Estado atender 

aos interesses da classe dominante tem que atender às reivindicações da classe dominada, a 

classe dos trabalhadores. Fica assim formulada a concepção de Estado restrito do autor: 

“esse seria a expressão direta e imediata do domínio de classe („comitê executivo‟), 

exercido através da coerção („poder de opressão‟)” (COUTINHO, 2008, p. 20). Esse 

Estado restrito não representa o interesse de todos, mas sim o interesse da classe que está 

no poder e se utiliza da coerção como um meio básico de legitimar-se (COUTINHO, 

2004). 

O Estado é, pois, um produto da sociedade civil e esta sociedade é, portanto, 

fundante do Estado. A sociedade civil, entendida enquanto sociedade burguesa é um 

componente estrutural onde se eleva uma superestrutura civil e política (PEREIRA, 2011). 

O Estado é em Marx, portanto, um elemento da superestrutura, uma expressão das relações 

sociais concretas. 
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Para Marx, o Estado deve ser extinto, pois não se alcançaria o bem estar social nos 

marcos da atividade estatal (PEREIRA, 2011). Entretanto, o autor vê o Estado como 

necessário ao movimento da história que conduzirá a superação da sociedade capitalista.  

Segundo Coutinho (2004), Marx ao definir o Estado em sua relação com os 

interesses de classe coloca-o como a instituição que representa os interesses comuns de 

uma classe, da classe dominante, da classe que detém o monopólio dos meios-de-produção.  

A essência do Estado moderno encontra-se nas relações econômicas. Para que as 

contradições inerentes à sociedade capitalista de produção sejam superadas, o Estado bem 

como a estrutura de classes, devem ser extintos. Sendo assim, faz-se necessário uma 

revolução que movimente a correlação de forças em favor do proletariado. 

Enquanto Marx identifica a sociedade civil como o conjunto das relações materiais, 

com a infraestrutura econômica, a sociedade civil, em Gramsci, não pertence ao momento 

da estrutura mas ao da superestrutura (COUTINHO, 1992). Mas em ambos os autores a 

sociedade civil é elucidada como o centro do desenvolvimento histórico e não mais o 

Estado como em Hegel (BOBBIO, 1994). 

A partir da segunda metade do século XIX, o Estado começa a ampliar-se devido à 

pluralidade de interesses dos diversos atores sociais que passam a apresentar as mais 

diversificadas demandas (COUTINHO, 2004). O Estado no sentido ampliado comporta 

duas esferas principais:  

a sociedade política (que Gramsci também chama de Estado em sentido 
estrito ou de Estado-coerção), que é formada pelo conjunto dos 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio 

legal da repressão e da violência, e que se identifica com os aparelhos de 
coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar; e a 

sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo 
o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 

organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, 

jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc. (COUTINHO, 

1992, p. 76). 

 

 Enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nos aparelhos de 

Coerção e Repressão, a sociedade civil tem seus portadores nos aparelhos privados de 

hegemonia (COUTINHO, 1992). Quando o Estado representa os interesses de uma única 

classe é natural que o mesmo se utilize da coerção para legitimar-se e assim, o consenso 

fica subalternizado. Entretanto, quando a sociedade civil “ganha força” o consenso ganha 

tonalidade expressiva. Pois, a classe dominante necessita, através do Estado, fazer 
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concessões às classes dominadas para exercer hegemonia sobre ela (COUTINHO, 2004). 

A hegemonia e o partido, nos estudos de Gramsci, ocupam lugar central. 

 A hegemonia em Gramsci possui dois significados principais: direção política e 

mais amplamente direção intelectual. A hegemonia não corresponde a simples dominação 

de uma classe sobre a outra, porém ao consenso e aceitação dos dominados. Desta maneira, 

a conquista da hegemonia precede a conquista do poder (BOBBIO, 1994). A hegemonia 

“não visa apenas à formação de uma vontade coletiva capaz de criar um novo aparelho 

estatal e de transformar a sociedade, mas também a elaboração e, portanto, a difusão e a 

realização de uma nova concepção de mundo” (BOBBIO, 1994, p. 48). 

 Tal como Marx, Gramsci defende a ideia da extinção do Estado. Para o autor o fim 

do Estado é concebido em uma reabsorção da sociedade política na sociedade civil 

(BOBBIO, 1994). A essa sociedade sem Estado, Gramsci denomina sociedade regulada. 

 Entretanto, o autor reconhece que em alguns países, onde a sociedade civil é fraca e 

as organizações são débeis ou insuficientes, faz-se necessário o fortalecimento do Estado-

coerção no período inicial de instalação do socialismo- estatolatria (COUTINHO, 1992). 

Todavia, essa estatolatria não deve ser concebida como perpétua. Ela deve ser criticada 

para que novas estratégias sejam construídas acerca da formação de uma sociabilidade 

diferente da que está posta. 

 As bases para entender o processo revolucionário de transição para o socialismo 

estão, em Gramsci, fincadas em duas formações sociais: Oriente e Ocidente
17

. 

 Nas formações sociais do Oriente, onde a sociedade civil é fraca e há predomínio 

do Estado-coerção, é imposto à luta de classe o ataque frontal ao Estado, uma “guerra de 

movimento” com o objetivo de conquistar e conservar o Estado (COUTINHO, 1992). Já 

nas formações sociais do ocidente, onde há um maior equilíbrio entre sociedade civil e 

política,  

as batalhas devem ser travadas inicialmente no âmbito da sociedade civil, 

visando à conquista de posições e espaços (“guerra de posição”), da 
direção político-ideológica e do consenso dos setores majoritários da 

população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para sua 

posterior conservação (COUTINHO, 1992, p. 89). 

 

 Nas palavras do autor essa equilibrada relação entre Estado e sociedade civil, e o 

fortalecimento desta nas sociedades ocidentais, tornam as crises revolucionárias bem mais 

                                                             
17

 Coutinho (2008) problematiza na história do Brasil essas duas sociedades como veremos mais adiante. 
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complexas. Essas crises são definidas por Gramsci como crises orgânicas que não 

pressupõem um choque frontal, nem uma solução imediata por parte das classes 

dominantes, o que “significa uma progressiva desagregação do velho bloco histórico” 

(COUTINHO, 1992, p. 93). 

O autor ciente de que as crises econômicas não são suficientes para a superação do 

capitalismo, as coloca como elemento central para a eclosão de uma crise hegemônica. 

Como toda crise, a de hegemonia pode ter diferentes soluções:  

de imediato a classe dominante pode ter condições de continuar 
dominando através da pura coerção; a médio prazo, ela pode certamente 

recompor sua hegemonia, por meio de concessões, de manobras 

reformistas, etc., [...]. Mas a tendência dominante, ainda que não 
inevitável, é a de que as classes dominadas – favorecidas pelo caráter 

estrutural da crise – ampliem seu arco de alianças e sua esfera de 

consenso, invertam em seu favor as relações de hegemonia e, desse 

modo, ao se tornarem dirigentes, [...] criem as condições para chegarem à 
situação de classe dominante (COUTINHO, 1992, p. 93). 

A burguesia passou, então, a promover concessões em favor da classe trabalhadora. 

Seu comitê executivo – leia-se o Estado – tornou-se permeável às demandas, às 

reivindicações das classes exploradas. As estratégias de legitimação da ordem burguesa 

construídas pelos capitalistas para resguardar sua hegemonia com vistas a incorporar as 

demandas da classe proletária tiveram nas políticas sociais
18

 sua maior expressão (VALLE, 

2012). 

As políticas sociais, sob o capitalismo, expressam uma estratégia de legitimação da 

hegemonia burguesa ao incorporar as demandas da classe trabalhadora bem como para 

interceptar demandas que possam surgir.  

O Estado apresenta em sua natureza caráter contraditório, pois ao mesmo tempo em 

que “constitui o arcabouço legal-institucional necessário à implementação do monopólio 

da racionalidade capitalista” (DIAS, 1999, p. 44), torna-se permeável às demandas da 

classe trabalhadora ao implementar políticas sociais em resposta às mesmas. Entretanto, 

essas estratégias não ameaçam a propriedade privada dos meios de produção, conforme 

fora elucidado anteriormente. 

Essas políticas sociais são implementadas não somente como uma estratégia de 

frear as insatisfações e reivindicações da classe trabalhadora e se antecipar às mesmas, mas 

                                                             
18  As políticas sociais, neste trabalho, são compreendidas como um gênero das políticas públicas, que, por 

sua vez, tem caráter público por significar “um conjunto de decisões e ações que resulta ao mesmo tempo de 

ingerências do Estado e da Sociedade [...]” (PEREIRA, 2009, p. 95).  
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também como uma estratégia anticíclica que funcionam como amortecedoras em 

momentos de crise.  

A legitimidade desse Estado decorre “da maior ou da menor organicidade e força 

dos dominados, ou seja, da capacidade de anular a possibilidade de construção de 

identidades diferenciadas da racionalidade dominante” (DIAS, 1999, p. 49). 

Segundo Netto (2007), a articulação entre as funções políticas e econômicas do 

Estado conforma-se 

para exercer, no plano estrito do jogo econômico, o papel de “comitê 
executivo” da burguesia monopolista, ele deve legitimar-se politicamente 

incorporando outros protagonistas sócio-políticos. O alargamento da sua 

base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a 
generalização e a institucionalização de direitos e garantias cívicas e 

sociais, permite-lhe organizar um consenso que assegura o seu 

desempenho (NETTO, 2007, p. 27). 

É somente a partir da concretização das possibilidades econômicas, políticas e 

sociais que as múltiplas expressões da “questão social” tornam-se objeto, alvo das políticas 

sociais (NETTO, 2007). As políticas sociais são desta forma, “respostas e formas de 

enfrentamento – em geral setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da 

“questão social” no capitalismo” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 51).    

Essas políticas são estruturadas com modalidades de atendimento que fragmentam 

as populações alvo por critérios de idade, gênero, entre outras transformando os usuários 

em desadaptados, desintegrados, anormais. Desta forma, as políticas sociais reforçam não 

apenas a imagem benevolente do Estado como também transferem aos sujeitos a culpa por 

sua situação (VALLE, 2012). 

A política social “no marco das formações sociais de classe (não importam a 

natureza e a idade que tenham) vai sempre lidar com interesses opostos, já que ela resulta 

da pressão simultânea entre sujeitos distintos: o capital e o trabalho” (PEREIRA, 2011, p. 

28, grifos nossos). Dito de outra forma, as políticas sociais sob o capitalismo são 

elaboradas para satisfazer necessidades sociais sem deixar de atender aos interesses da 

classe dominante que está no poder. 
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1.2. A Saúde no Brasil dos anos 1930 até a ditadura militar. 

 Vimos no tópico anterior que o Estado é impelido a exercer regulações sociais por 

meio das políticas públicas, com particularidades, das políticas sociais. Essas políticas 

sociais se materializam em repostas do Estado capitalista às múltiplas manifestações da 

“questão social”.  

 Recuperamos como o Estado capitalista orienta-se pelos interesses da classe 

dominante na construção de preservação das condições de reprodução dessa racionalidade 

de acumulação – tendo que incorporar necessidades e demandas da classe trabalhadora. 

 O Estado é, então, para a perspectiva do materialismo histórico-dialético, um 

produto da luta entre as classes. 

 Concordamos com Braga apud Bravo (2013) quando afirma que  

a Saúde emerge como “questão social” no Brasil no início do século XX, 

no bojo da economia capitalista exportadora cafeeira, refletindo o avanço 

da divisão do trabalho, ou seja, a emergência do trabalho assalariado e 
assumindo de forma embrionária a característica de política social 

(BRAGA apud BRAVO, 2013, p. 118). 

 No capitalismo, a preocupação com a força de trabalho se reduz aos trabalhadores 

absorvidos pelo mercado de trabalho, com o claro objetivo de garantir sua maior 

produtividade e a rapidez na sua devolução aos processos de trabalho.  

Este momento da dissertação visa resgatar os aspectos históricos que estruturam a 

conformação do setor da Saúde no Brasil, assim como a constituição de políticas públicas, 

considerando a inserção do Brasil na dinâmica mundial do modo de produção capitalista a 

partir do aprofundamento da industrialização e do processo de urbanização acelerada 

(CARVALHO e IAMAMOTO, 2008). Para esse resgate histórico, é preciso entender como 

o Brasil estrutura as bases do Estado republicano a partir da crise do padrão agrário-

exportador como modelo até então hegemônico em contexto mais amplo da dinâmica 

monopolista do Capital. 

Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil com um programa 

pautado no saneamento e remodelamento/reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, pois 

as precárias condições de higiene da cidade e o rápido crescimento populacional haviam 

disseminado doenças endêmicas e epidêmicas. Devido às epidemias, os navios estrangeiros 

temiam o contágio, o que causou prejuízos financeiros, já que os mesmos não aportavam 

no porto do Rio de Janeiro. 
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O então presidente, escolheu o engenheiro Francisco Pereira Passos, prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro, e o médico Oswaldo Cruz para colocar em prática seu programa 

de governo. Pereira Passos, ao iniciar as reformas, desabrigou milhares de pessoas, 

demoliu centenas habitações coletivas. Assim, a reurbanização significou a expulsão das 

camadas populares do centro para a periferia. 

O saneamento, como política pública, fora implementado de forma autoritária em 

relação às classes subalternas. Na campanha contra a varíola Oswaldo Cruz determinou a 

vacinação obrigatória de toda a população. Surgiu um movimento contrário, formado por 

diversas frações de classes oposicionistas, a essa medida que deu origem à Revolta da 

Vacina em 1904. 

Bravo (2013) sinaliza que  

um dos problemas cruciais para o atendimento à saúde era o saneamento 
dos portos e núcleos urbanos, a fim de criar condições mínimas para as 

relações comerciais com o exterior e para a política de imigração, que 

pretendia atrair mão de  obra para a constituição do mercado de trabalho 
(BRAVO, 2013, p. 118).  

Fica claro que a modernização da cidade do Rio de Janeiro tem como principal 

característica a não-universalidade, visto que as elites econômicas buscavam afastar de suas vistas 

as camadas menos favorecidas. Essas reformas urbanas criam uma cidade para “inglês vê”, cujo 

público privilegiado foram as elites econômicas (CARDOSO e RIBEIRO, 1996).  

A saúde pública cresce com a “questão social”, que era tratada no interior dos aparelhos 

repressivos do Estado, adquirindo novo relevo no discurso do poder (BRAVO, 2013). A Reforma 

Carlos Chagas, em 1923, tenta ampliar o atendimento à saúde pública e previu a criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, estabelecendo como atribuições federais:  

o saneamento rural e urbano, a propaganda sanitária, a higiene infantil, 
industrial e profissional, as atividades de supervisão e fiscalização, a 

saúde dos portos do Distrito Federal e o combate às endemias rurais. Mas 

estas novas atribuições não entraram em vigência e os problemas 
continuaram sob responsabilidade dos governos estaduais (BRAGA apud 

BRAVO, 2013, p. 122). 

Percebemos que com o adensamento dos centros urbanos e as reformas de Pereira 

Passos no século XX no Rio de Janeiro, a Saúde adquire os contornos inicias de 

preocupação epidemiológica. Desta mameira, a Saúde constitui-se como política de Estado 

no contexto da necessidade de integração tardia e acelerada em uma determinada 

perspectiva de desenvolvimento. 
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Antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, o Brasil passava por um 

período de intensas transformações ainda no período da República Velha (1889-1930).  Em 

1929 a crise capitalista desencadeada pela “quebra da bolsa de Nova Yorque” expressou 

claro momento de mais uma crise de super-acumulação do Capital, promovendo drásticos 

impactos econômicos em todo mundo. Um dos impactos econômicos gerados pela crise 

relacionou-se às relações econômicas internacionais. O Brasil, como país agrário 

exportador, cafeicultor, depara-se com a queda brusca do preço do café (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008). 

O governo brasileiro adotou como medida a queima de safras de café na tentativa 

de aumentar o seu valor, entretanto, a crise econômica se intensificava e aumentava com 

ela a insatisfação popular (KOSHIBA e PEREIRA, 1996).  

Somada à crise econômica mundial acirrava-se a crise política que questionava a 

hegemonia das oligarquias integrantes da “República do Café com Leite”
19

. Uma nova 

composição política permite a chegada de Getúlio Vargas à presidência após golpe em 

1930 e permite assim, a alteração da correlação de forças e a diversificação da economia 

brasileira, a partir da participação das oligarquias do açúcar e do gado nas relações de 

poder (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). 

A revolução de 1930 é um ponto de inflexão política, na medida em que representa 

o início de um novo projeto político para a sociedade: industrialização e urbanização sob 

comando da intervenção estatal (SOUZA FILHO, 2013). Pode-se dizer que fora o 

movimento inciado por Getúlio Vargas que contribui para a transição do Brasil para o 

capitalismo.  

A industrialização no país surge e se desenvolve atrelada aos interesses agrários. 

Por isso, Oliveira (2003) pondera que 

a expansão do capitalismo no Brasil se dá instroduzindo relações novas 
no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de 

compatibilizar a acumulação global, em que a introdução das relações 

novas no arcaico libera força de trabalho que suporta a acumulação 

industrial-urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no novo 
preserva o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os fins 

da expansão do próprio novo (OLIVEIRA, 2003, p. 60). 

                                                             
19 O período histórico denominado República do Café com Leite recebeu esta designação devido ao 

revezamento do poder entre oligarquias leiteiras de Minas Gerais e cafeicultoras de São Paulo (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). 
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Na medida qem que há uma relação intrínseca entre o capital cafeeiro e o capital 

industrial, há também uma crise de hegemonia, pois nenhuma classe tornou-se 

hegemônica. Nos termos de Coutinho (2008) dos anos 1930 a 1980, no Brasil, conhecemos 

um tipo de Estado burguês que se caracteriza pela presença de uma dominação sem 

hegemonia, pois para Gramsci (2012), conforme vimos no primeiro tópico deste capítulo, a 

hegemonia é uma forma de obter o consenso ativo dos governados a um determinado 

projeto político dos governantes. É, portanto, um Estado no qual a supremacia da classe 

que está no poder se dá pela coerção (ditadura) e não por meio de uma direção político-

ideológica (hegemonia) (COUTINHO, 2008). 

Como a elite oligárquica agrária fora um elemento fundamental para o 

desenvolvimento urbano-industrial do país bem como fora a gênese do capital insutrial, a 

burguesia industrial optou por articular-se à oligarquia rural (SOUZA FILHO, 2013).  

Parafraseando Fernandes (1981), essa dupla articulação 

impõe a conciliação e a harmonização de interesses díspares (tanto em 

termos de acomodação de setores econômicos internos como em termos 
de acomodação da economia capitalista dependente às economias 

centrais); e, pior que isso, acarreta um estado  de conciliação permanente 

de tais interesses entre si. Forma-se, assim, um bloqueio que não pode ser 

superado e que, do ponto de vista da transformação capitalista, torna o 
agente econômico da economia dependente demasiado impotente para 

enfrentar as exigêngias da situação de dependência. Ele pode, sem 

dúvida, realizar as revoluções econômicas, que são intrínsecas às várias 
transfomações capitalistas. O que ele não pode é levar qualquer revolução 

econômica ao ponto de ruptura com o próprio padrão de desenvolvimento 

capitalista dependente (FERNANDES, 1981, p. 250). 

  Nesse quadro se processa o desenvolvimento e a expansão do capitalismo industrial 

no Brasil. Essa intrínseca articulação entre a oligarquia agrária e a burguesia industrial 

emergente objetivou o desenvolvimento do projeto de urbanização e industrialização do 

país de forma dependente ao capital internacional (SOUZA e FILHO, 2013). 

Getulio Vargas, ao assumir a presidência (1930) aliançado com a iminente 

burguesia industrial no intuito de conformar as condições para a acelerada implantação do 

capitalismo urbano-industrial
20

 no Brasil, regulamenta direitos trabalhistas e constitui 

                                                             
20 Ressaltamos que as iniciativas de urbanização e de modernização dos incipientes centros urbanos têm no 

início na virada do século XX, tendo como gestor emblemático Pereira Passos (1906), uma proposta 

higienista, onde o então prefeito do Rio de Janeiro, construiu e alargou ruas com vistas a urbanizar a cidade, 

que ficou conhecida após as reformas como Cidade Maravilhosa (PEREIRA, 2009), conforme fora 

explicitado anteriormente. 
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formas de enfrentamento “ampliado” das incipientes manifestações da questão social
21

, 

combinando coerção e consenso (CARVALHO e IAMAMOTO, 2008). 

Para atender às necessidades de reprodução da força de trabalho e estruturar 

respostas aos problemas originados pela rápida industrialização sem a efetiva articulação 

com a urbanização, Getulio Vargas compõe algumas estruturas de atendimento na saúde e 

amplia a assistência médica, a partir da instituição das Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs)
22

. A partir das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), o Brasil, assiste a um 

ensaio do que seria a Previdência Social no país (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 

Assim, o Estado enquanto instrumento de expansão capitalista deve constituir 

mecanismos que assegurem a reprodução, por parte dos indivíduos, comportamentos, 

normas, hábitos - deve discipliná-los com vistas a garantir a manutenção e a expansão do 

modo de produção capitalista.  

Nas palavras de Souza e Filho (2013) 

[...] a intervenção estatal carcterizou-se pelo início da estruturação do 

chamado Estado desenvolvimentista [...] No Brasil, foi o Estado, que, a 
partir de 1930, impulsionou e estimulou o processo de desenvolvimento 

urbano-insdustrial e, em consequência, a ampliação das relações 

capitalistas, através do processo de insdustrialização restringida (SOUZA 

e FILHO, 2013, p.103). 

A “questão social” que era tratada, neste período, como caso de polícia e pelo 

aparelho repressivo do estado ganha uma nova tonalidade. A elite percebe que responder às 

manisfestações da “questão social” de forma coercitiva não era mais suficiente. “Tornava-

se, então, necessário responder às demandas aceitáveis da movimentação operária, as que 

não ameaçassem à dominação da oligarquia” (BRAVO, 2013, p. 121). 

No contexto histórico do Brasil, temos a estruturação de um Estado 

Corporativista23, que condensa coerção e consenso nas suas ações e que se transforma em 

um “poderoso instrumento de expansão e acumulação capitalista” (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008, p. 151). As ações implementadas pelo Estado desse período eram 

                                                             
21 A categoria “questão social” fora trabalhada no tópico anterior. 

22 As Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) são, conforme Escorel e Teixeira (2008), fundos compostos 

por contribuições dos trabalhadores, das empresas e dos consumidores de serviços das empresas e possuíam 

participação tripartite- Estado, patrões e empregados. Foram criadas a partir da Lei Eloy Chaves, em 1923, es 

e configura como sendo um seguro social.  

23 Nesse período, as tomadas de decisão eram feitas por meio da cúpula, das corporações representativas do 

Estado, visando estabelecer a colaboração entre classes.   
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desenvolvidas com vistas ao disciplinamento da classe-que-vive-do-trabalho 

(CARVALHO e IAMAMOTO, 2008) 

A partir de 1933 o governo de Getulio Vargas iniciou a transformação das Caixas 

de Aposentadorias e Pensões (CAPs) em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 

(ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). Os serviços médicos permaneceram nos institutos, mas 

os trabalhadores passaram a ser atendidos de acordo com a sua categoria profissional: 

ferroviários, bancários, entre outros. Tanto as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) 

como os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) atendiam somente aos trabalhadores 

que possuíam vínculo empregatício, a população que não o possuía tinha que contar com a 

caridade da Igreja, através das ações sociais de caráter curativo (ESCOREL e TEIXEIRA, 

2008). 

Assim, a carteira de trabalho assinada “passa a ser o documento de cidadania no 

Brasil: eram portadores de alguns direitos àqueles que dispunham de emprego registrado 

em carteira” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 106).   

Nesse período o modelo de saúde inaugurado é o da Medicina Previdenciária, onde 

somente os trabalhadores de carteira assinada tinham acesso a ele. Este fato demonstra que 

os atendimentos prestados à população possuem um caráter pontual, já que não atendem a 

todos os cidadãos, qualificando o que Santos (1979) considera como cidadania regulada
24

. 

Tal aspecto demonstra a característica do Estado dessa época: Estado Corporativista, onde 

a tomada de decisão é realizada pela sua cúpula e onde não há participação da sociedade 

civil, o que passa uma idéia de que o Estado está acima das classes (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2008). 

Ainda em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). 

Porém, “convivendo com uma constante alternância de seus dirigentes, o ministério ficou 

refém das instabilidades políticas decorrentes das disputas entre as diversas forças que 

haviam se aliado em torno do novo regime” (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008, p. 361). 

A partir de 1934 o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) começou a se 

institucionalizar e o marco desse fato pode ser sinalizado com a entrada de Gustavo 

Capanema no Ministério, momentos antes da implantação do Estado Novo por Getúlio 

Vargas em 1937 (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008).  

                                                             
24

 Entendemos por cidadania regulada o fato de os direitos dos cidadãos serem assegurados ou não a eles por 

meio da carteira assinada, conforme aponta Santos (1979). Assim, eram considerados cidadãos aqueles que 

estavam inseridos nos processos produtivos formais, sob a regulação do Estado.  
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No ano de 1937 as campanhas sanitaristas ganham fôlego novamente, com serviços 

de combate às endemias, afirmando o caráter higienista da saúde, já explanada na 

abordagem de Pereira Passos. 

Escorel e Teixeira (2008) apontam que, por meio da Reforma Capanema25 (1937), o 

Ministério foi reformulado e passou a se chamar Ministério da Educação e Saúde (MES). 

No Ministério da Educação e Saúde (MES) foi criado o Departamento Nacional de Saúde e 

Assistência Médico-Social que tinha por objetivo centralizar as ações dos serviços de 

saúde nos governos estaduais (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008).  

Segundo esses mesmos autores, outro aspecto centralizador da saúde está na criação 

de diversos departamentos que por sua vez eram direcionados para doenças específicas. 

Um exemplo destes departamentos são os serviços de tuberculose, da febre amarela, entre 

outros. Entretanto, apesar de Escorel e Teixeira (2008) denominarem como centralizadora 

essa característica de organização do setor, o que parece de acordo com as próprias 

reflexões, refere-se mais a uma fragmentação das políticas públicas no setor da Saúde, 

devido a essa divisão em setores com funções específicas. 

Ainda em 1942 em virtude de acordo entre o governo brasileiro e o norte-

americano foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). O Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP) foi concebido para atuar no combate à febre amarela e à malária na 

Amazônia e no Vale do Rio Doce, “regiões de muito interesse econômico para os Estados 

Unidos, em virtude de possuírem grandes quantidades de borracha e ferro” (ESCOREL e 

TEIXEIRA, 2008, p. 363). 

No governo de Getúlio Vargas se constitui, então, a separação entre Saúde Pública 

e Saúde Individual. A saúde pública estava direcionada ao controle e erradicação de 

endemias que atingiam a comunidade como um todo. A assistência médica individual 

direcionava-se ao atendimento dos trabalhadores que estavam com a sua saúde acometida 

(ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 

A partir de 1945 a ditadura implantada no período do Estado Novo passa a ser 

questionada e, somado a isso, ocorrem manifestações pela redemocratização brasileira. “A 

                                                             
25 A Reforma Capanema iniciou em 1937, a partir da entrada de Gustavo Capanema no Ministério da 

Educação e da Saúde Pública (MESP). Essa Reforma visava a reformulação da Educação e da Saúde Pública, 

assim no campo da saúde foram instituídas as Conferências Nacionais da Saúde, o Departamento Nacional de 

Saúde passou a se chamar Departamento Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social.  
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descompressão da vida política promoveu a formação de agremiações partidárias [...]” 

(KOSHIBA E PEREIRA, 1996, p. 292)26.  

Diante das pressões populares, Getulio Vargas decretou, em 1945, anistia aos 

presos políticos. Nesse momento histórico, estourou o movimento do “Queremismo” 

(1945)
27

 com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) . Ainda em 1945, Vargas é deposto pelo exército e o General Eurico 

Gaspar Dutra assume a presidência (1946-1951) (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

Em 1946 consolida-se a quarta Constituição Republicana na qual são incorporados 

os direitos trabalhistas conquistados na primeira parte da Era Vargas (1930-1945). Além 

disso, foram criadas as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), com o intuito de 

controlar o executivo, conforme apontam Koshiba e Pereira (1996). 

Nos dois anos posteriores, temos a quase – “quase” porque até hoje podemos 

perceber a persistência desse tipo de entendimento – superação do processo saúde-doença 

que coloca a saúde enquanto ausência de doença. Em 1948 a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define a Saúde como completo bem estar físico, mental e social. A 

compreenssão do 

conceito de saúde a partir de uma leitura biopsicossocial significou um 

avanço no entendimento de que o indivívudo não se limitava apenas à 
dimensão biológica, tampouco que a medicina é a única profissão voltada 

a recuperação e à garantia de saúde da população. Instaurou-se um olhar 

multidisciplinar para o processo saúde-doença, o que pressupunha a 
atuação de vários profissionais na viabilização das políticas de saúde 

(CAVALCANTI e ZUCCO, 2009, p. 68). 

A conjuntura internacional vivia cenário de Guerra Fria28 acentuada pelo advento de 

mais uma crise da acumulação capitalista em 1929 e a conformação das experiências de 

socialismo real na União Soviética e em países do Leste Europeu. De uma forma geral, o 

mundo dividia-se em dois blocos e os países deveriam se aliar a uma das duas potências: 

                                                             
26 Os partidos políticos criados na época foram o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), União Democrática 

Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático (PSD) (KOSHIBA E PEREIRA, 1996). 

27 O Queremismo, segundo Koshiba e Pereira (1996), fora um movimento de apoio às insatisfações populares 

crescentes. Esse movimento contou com o apoio dos trabalhistas e dos comunistas com vistas à continuidade 

de Getúlio no poder. 

28 O período histórico marcado pela Guerra Fria iniciou-se no pós Segunda Guerra, onde ocorreu o declínio 

da Europa e a ascensão de duas super potências: Estados Unidos e União Soviética, o que marca a divisão do 

mundo em dois sistemas: capitalismo e socialismo. Esse período histórico ganhou a denominacão de Guerra 

Fria pois não houve confronto direto entre as duas potências. O que houve foi um confronto ideológico entre 

elas. 
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Estados Unidos ou União Soviética. O Brasil por ser um país capitalista periférico e 

dependente e por estar na área de influência americana aliou-se aos Estados Unidos e 

rompeu relações com a União Soviética (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). Devido a esse 

rompimento o Partido Comunista Brasileiro (PC) foi colocado na ilegalidade. 

Nesse período, o governo Dutra lançou o plano de metas Saúde, Saúde, 

Alimentação Transporte e Energia (SALTE), que visava integrar ações em quatro políticas 

setoriais estratégicas à concepção de desenvolvimento: Saúde, Alimentação Transporte e 

Energia. O maior montante de recursos centralizava-se, no entanto, no setor de transporte 

(57%), e os outros setores receberiam em torno de 16% (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008), 

demonstrando o favorecimento a esse setor para a expansão capitalista em relação aos 

demais. 

No âmbito da Saúde Pública tem início o debate sobre a importância de criação de 

um Ministério da Saúde, fundamentado em críticas ao Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP). No âmbito da Previdência Social, adotou-se a idéia de Seguridade Social, onde o 

Estado teria obrigação de atender a todos os cidadãos (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 

[...] a constituição de 1946 expressava a nova visão da previdência social: 
as assistências sanitária, hospitalar e médica – inclusive preventiva ao 

trabalhador e à gestante – foram incorporadas à legislação do trabalho e 

da previdência social (art.157), eliminando o argumento de que 
assistência médico-hospitalar não seria uma atribuição previdenciária 

(ESCOREL e TEIXEIRA, 2008, p. 368).  

Sendo assim, delega-se nesse momento a assistência médica como atribuição da 

Previdência Social. 

Em 1951 iniciaram-se as eleições para a Presidência vencendo Getúlio Vargas. 

Vargas inicia uma política econômica pautada no nacional-desenvolvimentismo. Sua ação 

mais importante foi a criação da empresa estatal petrolífera, a Petrobrás, em 1953, 

nacionalizando a produção de petróleo. Essa política nacionalista desagradava aos Estados 

Unidos, que acabaram por romper o tratado de desenvolvimento estabelecido com o Brasil 

(KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

No campo da Saúde Pública, uma corrente de opinião, o Sanitarismo 

Desenvolvimentista, começou a se constituir a partir do segundo governo Vargas e, sob a 

liderança de Mário Magalhães da Silveira, esta se consolidou e adquiriu um estatuto de 
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orientação institucional do Ministério da Saúde até o golpe militar em 1964 (ESCOREL e 

TEIXEIRA, 2008, p. 370).  

De acordo com Escorel e Teixeira (2008) as idéias do sanitarismo 

desenvolvimentista centravam-se na assertiva de que quanto maior for o desenvolvimento 

econômico do país maior será o nível de saúde da população. 

Desta forma, a política de saúde no segundo governo de Getúlio Vargas, estava 

atrelada à política econômica. Assim, o único marco presente neste foi a criação do 

Ministério da Saúde independente do Ministério da Educação (ESCOREL e TEIXEIRA, 

2008). 

Vargas, assim como em seu primeiro governo, teve que enfrentar a pressão dos 

opositores ao seu governo. Carlos Lacerda (partido UDN), então deputado federal, 

jornalista do jornal Tribuna da Imprensa e proprietário do mesmo, participava do 

movimento anti-getulista. 

Em 1954, Lacerda sofre atentado que levou a óbito o Major Rubens Vaz. Este fato 

gerou grande insatisfação por parte do exército, que começou a pressionar Getúlio a 

renunciar. No dia 24 de agosto de 1954, o presidente do país suicidou-se (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996).  

Com o suicídio de Vargas três presidentes o sucederam até que em 1956 foi eleito 

Juscelino Kubitschek (1956-1960) com o apoio das forças getulistas (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). 

Para Fernandes (1981) foi a partir da década de 1950 que assistimos no Brasil a 

irrupção do capitalismo monopolista. Essa transição para o capitalismo monopolista se 

processa mantendo a dupla articulação entre a oligarquia agrária e a nascente burguesia 

industrial e a subodinação ao capital estrangeiro do desenvolvimento e expansão da 

industrialização no país. Esse novo padrão de desnvolvimento capitalista “terá de gerar, em 

termos estruturais, funcionais e históricos, novas modalidades de dependência em relação 

às economias centrais e novas formas relativas de subdesenvolvimento; e não como algo 

transitório, mas permanente [...]” (Fernandes, 1981, p. 259 e 260). O Estado reflete no 

plano político e militar os interesses sociais e econômicos da classe que está no poder. 

Assim, o “Capitalismo de Estado”, nas palavras de Fernandes (1981), que o Estado 

brasileiro fomentou “cingiu-se às funções que a intervenção econômica e política estatal 
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deveriam preencher para que a irrupção do capitalismo monopolista se tornasse viável e 
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O governo Juscelino Kubitschek (JK) inaugurou o período desenvolvimentista a 

partir do seu plano de metas, onde constavam 31 metas, entre elas energia, transporte, 

indústria e a construção de uma nova capital (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). Essa 

“política desenvolvimentista” do governo Kubitschek baseava-se na utilização do Estado 

como instrumento coordenador do desenvolvimento, estimulando o empresariado nacional. 

E, dessa forma, criando um clima favorável à entrada de capital estrangeiro, quer na forma 

de empréstimos, quer na forma de investimentos diretos (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

Destarte, a relação estabelecida com o capital estrangeiro  se torna indispensável ao 

desenvolvimento do país. Essa concepção de desenvolvimento limitada ao crescimento 

econômico considera que o mesmo seria alcançado pelas vias da industrialização 

(CARDOSO, 1976). Desta forma, creditava-se à industrialização a possibilidade de 

recuperação do atraso econômico brasileiro, assim como a eliminação, a superação da 

pobreza e da miséria. 

Destarte, conforme aponta Cardoso (1976), o desenvolvimentismo, como ideologia 

que lastreia essa política tem por objetivo a integração do Brasil à dinâmica do capital em 

sua fase monopolista
29

 (NETTO, 2007). 

Entretanto, sabemos que não é a partir dessa política que a pobreza e a miséria 

serão eliminadas, pois essa matriz de desenvolvimento contribui para o acirramento das 

desigualdades. Desta forma, o capitalismo nas suas contradições é que gera essas 

desigualdades. 

Ao contrário, enquanto o desenvolvimento impulsiona parcela da população ao 

crescimento, impulsiona/empurra também amplas parcelas da sociedade ao pauperismo. 

Acirraram-se, desta maneira, as desigualdades sociais econômicas do país, a partir da 

concentração da riqueza nacional.  

Nos anos 1955 a 1960 o Presidente Juscelino Kubitschek (JK) criou a Operação 

Pan-Americana (OPA), como agência de redefinição das relações entre Estados Unidos e a 

                                                             
29 A fase monopolista do capital supõe a centralização com o objetivo de aumentar a taxa de lucro do capital. 

Desta forma, se verificam algumas modificações no modo de produção como, por exemplo, a fusão de 

empresas, o aumento da concorrência entre elas, a entrada de novas tecnologias, a economia de trabalho vivo 

nos processos produtivos, entre outras (NETTO, 2007).  
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América Latina no sentido de visar à superação do subdesenvolvimento (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). 

A Operação Pan-Americana (OPA) aparece como repactuação na relação com os 

Estados Unidos, e como estratégia de apaziguar problemas gerados pelo próprio modelo de 

desenvolvimento (ESCOREL e TEIXEIRA,2008) 

O Estado brasileiro conformava a disputa entre os modelos de atenção à saúde com 

a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERU), com o objetivo de 

combater, controlar ou erradicar doenças específicas (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008) “A 

criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERU) resultou em conquistas 

modestas na área da saúde pública” (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008, p. 375). 

Pode-se perceber que a conformação do setor da Saúde é funcional ao avanço da 

industrialização brasileira, dentro da racionalidade mais ampla da acumulação capitalista 

na fase monopolista. As medidas tomadas demonstram a finalidade de erradicar 

determinadas doenças que acometiam a massa, para que a mesma não interrompesse ou 

retornasse as suas atividades laborativas. 

Nesse contexto, a Previdência Social tem aprovada a Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS). Essa Lei uniformizou os direitos dos segurados dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPS) e limitou a participação da União que seria a responsável 

pelos gastos com recursos humanos e administrativos (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 

Ao final do governo Juscelino Kubitschek (JK), o Brasil vivia os impactos da crise 

econômica gerada pela lógica de acelerada industrialização e de endividamento público. A 

internacionalização da economia ao passo que propiciou o desenvolvimento econômico 

industrial do país acarretou naquele momento o aumento da dívida externa, crescimento da 

inflação e diminuição do poder aquisitivo (KOSHIBA e PEREIRA, 1996) 

Em 1961 Jânio Quadros assume a presidência. Logo no início do seu governo 

implanta medidas anti-populares: congela os salários, reprime manifestações prendendo 

lideranças estudantis, restringe créditos, reprimiu as manifestações dos camponeses. Além 

disso, externamente, o presidente reaproxima-se do bloco comunista, o que desagrada aos 

Estados Unidos (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

Com a renúncia de Jânio, em 1961, assumiu a presidência seu vice João Goulart. A 

elite nacional e militar tentou impedir a posse de Jango e instauraram o parlamentarismo 
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no Brasil, com o intuito de limitar os poderes do presidente. Mas em 1963, o regime 

retornou ao presidencialismo (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 

No XV Congresso de Higiene, realizado em dezembro de 1962, em Recife (no 

estado de Pernambuco), o Ministro da Saúde, Souto Maior, apresentou um conceito 

ampliado de Saúde que buscava consolidar uma nova política sanitária. A saúde da 

população deveria ser compreendida como suas condições globais de trabalho. Reconhecia 

um círculo vicioso entre pobreza e doença
30

 e subordinava sua interrupção a um projeto de 

desenvolvimento nacional, com base em algumas reformas estruturais da sociedade e na 

melhoria da distribuição da riqueza nacional (ESCOREL e TEIXEIRA, 2008, p. 379).  

Em 1963 ocorre a III Conferência Nacional de Saúde
31

, que trouxe como proposta a 

Lei de Municipalização, onde cada município ficaria responsável pelos seus serviços de 

saúde. Essa proposta consolidou um novo projeto sanitário (ESCOREL e TEIXEIRA, 

2008) - que podemos identificar como contra-hegemônico - e demonstra a aproximação do 

setor da Saúde aos aspectos da descentralização. 

Em 1964, em um cenário de crise e de intensas manifestações, inicia-se no Brasil 

um período de repressão política
32

. O então presidente, João Goulart, a partir de golpe 

militar de 01 de abril de 1964, foi deposto e inicia-se no país o período que Fernandes 

(1981) denomina de “autocracia burguesa”. O autor tem por base a leitura, da qual 

partilhamos, que o Estado juntamento ao capital monopolista incentiva a produção e a 

acumulação de capitais. 

Os governos militares, em meio à sucessão de Atos Institucionais, investem no 

recrudescimento do regime, particularmente a partir do Ato Institucional III. Esse Ato  

                                                             
30

 Essa concepção possui uma base higienista e entra em confronto com a leitura sobre as desigualdades 

geradas pelo padrão de desenvolvimento do modo-de-produção capitalista. 

31 Para um maior aprofundamento sobre o tema das conferências nacionais de saúde ver quadro síntese das 

mesmas na página 96. 

32 O período militar legitimou-se a partir da instauração dos Atos Institucionais (AI). O Ato Institucional 

(AI), I sob o governo do Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), cassou mandatos, prendeu 

líderes políticos e os submeteu aos Inquéritos Policiais Militares (IPMs) (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). O 
General Castelo Branco, dissolveu os partidos políticos e instaurou o bipartidarismo: ARENA (Aliança de 

Renovação Nacional) – partido do governo militar – e MDB (Movimento Democrático Brasileiro) – 

representante da oposição (ESCOREL, 2008). O Ato Institucional (AI) II em 1965, “estabeleceu a eleição 

indireta para a presidência da República. Além disso, conferiu ao Executivo poderes excepcionais, como 

cassar mandatos e decretar o estado de sítio sem prévia autorização do Congresso” (KOSHIBA e PEREIRA, 

1996, p. 333). 
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[...] determinou a eleição indireta dos governadores e a nomeação dos 

prefeitos das capitais pelos governadores em fevereiro de 1966. O Ato 
Institucional (AI) IV, em dezembro do mesmo ano, convocou o 

Congresso Nacional para votar a nova Constituição, promulgada em 

janeiro de 1967, e que conferia amplos poderes ao presidente da república 
(ESCOREL, 2008, p. 386). 

Com o adoecimento do General Costa e Silva, o Brasil foi governado por uma Junta 

Militar e em 1966 o General Médici assumiu a presidência do país (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). 

O General Médici comandou o período conhecido como “anos de chumbo”, devido 

a intensidade da repressão aos oposicionistas. O seu governo foi marcado pelo “milagre 

econômico” combinando capital estrangeiro, capital nacional e tecnoburocracia civil e 

militar (ESCOREL, 2008).  

Em 1967 foi indicado à presidência o General Costa e Silva e sendo decretado em 

1968 o Ato Institucional n
o
 5 (AI V). Este Ato marcou o período mais intenso de repressão 

às oposições ao regime ditatorial. Com ele o regime ganhou poderes absolutos, o 

Congresso Nacional foi fechado, foi decretado o estado de sítio, o habeas corpus foi 

suspenso, a censura foi instaurada (ESCOREL, 2008). 

Segundo Bravo (2010), o Estado Ditatorial desenvolveu suas ações sob o binômio 

repressão-assistência, reprimiu a sociedade civil ao ponto de se tornar estranho à ela e 

ampliou a política assistencial com o objetivo de regular a sociedade e diminuir as tensões, 

garantindo assim condições para  expansão de capital.  

Desta forma, fica evidente que o Estado brasileiro assegura as bases para a 

expansão e manutenção do capital. E foi esse Estado 

[...] que consolidou o Sistema Brasileiro de Proteção Social, até então um 
conjunto disperso, fragmentado, com reduzidos índices de cobertura e 

fragilmente financiado de iniciativas governamentais na área social. Esta 

forma de Estado moldou uma das principais características institucionais 
do Sistema brasileiro: sua centralização financeira e administrativa [...] 

Tal formato institucional era compatível com o tipo de Estado vigente 

durante a ditadura militar, para o qual estados e municípios eram agentes 
da expansão do Estado e da execução local de políticas centralmente 

formuladas (ARRETCHE, 1996, p. 3). 

No setor da Saúde privilegiou-se a expansão do setor privado, cabendo ao Estado 

criar as bases para essa expansão. Tal fato possibilitou determinado processo de 

privatização da saúde (BRAVO, 2010). Nesta lógica, as doenças que acometiam grandes 
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parcelas da população ficaram a cargo do Ministério da Saúde, enquanto que os 

atendimentos individuais ficaram a cargo da medicina previdenciária (BRAVO, 2010). 

De acordo com a elite burguesa dirigente as deficiências na saúde advinham, dentre 

outros fatores, do pouco investimento da iniciativa privada (BRAVO, 2010).  

Desta forma, no período ditatorial abriu-se espaço para a saúde privada, 

constituindo assim, um “sistema dual de acesso às políticas sociais: para quem pode e para 

quem não pode pagar” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 137). Assim, segmentos da 

população tinham acesso garantido a serviços de qualidade enquanto grande parte da 

população encontrava-se desprovida do acesso a esse direito. Quando conseguia acesso a 

determinado serviço público, o mesmo apresentava péssima qualidade. 

Na primeira década da ditadura, uma das medidas iniciais adotadas no setor da 

saúde  

foi a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o que significou a 
centralização administrativa e financeira e a uniformização dos benefícios 

para todos os trabalhadores segurados (ESCOREL, 2008, p. 389). 

Essa unificação ocorreu em 1966 e deixou claro que estava filiada à Previdência  

toda a mão-de-obra urbana com carteira assinada, independentemente de 

sua categoria profissional - tornaram-se também “cidadãos” os 
trabalhadores rurais, empregados domésticos e autônomos (VIANNA, 

2000, p. 143). 

Com a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) dá-se o 

primeiro passo à concepção de universalização dos serviços segundo os ditames militares. 

Entretanto, o que se verifica é que esse padrão de universalização ocorre com queda da 

qualidade dos serviços (VIANNA, 2000), devido ao aumento do número de usuários a 

serem atendidos sem a correspondente alocação financeira e destinação de recursos 

públicos para financiar essa magnitude de atendimentos. Com isso, o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) passou a comprar serviços privados por meio das Unidades de 

Serviços – como, por exemplo, hospitais e laboratórios –, vinculando a saúde ao setor 

financeiro (ESCOREL, 2008). 

Nesse período existia uma outra modalidade de atenção à saúde finaciada pela 

previdência social que 
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refere-se aos convênios com empresas, a chamada “medicina de grupo”. 

Nesses convênios a empresa passava a ficar responsável pela assistência 
médica aos seus empregados e, dessa forma, deixava de contribuir para o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) [...] (ESCOREL, 2008, 

p. 391). 

Assiste-se, então, à privatização da Saúde, prevalecendo a lógica dos atendimentos 

aos cidadãos trabalhadores com a carteira assinada – dentro da racionalidade de “cidadania 

regulada”, proposta por Santos (1979). 

Nesse contexto de privatização manifesta-se o “empresariamento dos próprios 

médicos, enquanto profissionais individualizados” (VIANNA, 2000, p. 147). Entendidos 

desta forma – como profissionais individualizados –, os médicos passaram a negociar com 

as empresas a prestação dos seus serviços, configurando a prática de medicina de grupo, 

tendo como parceiro o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
33

. 

Nesse período criou-se, ainda, um complexo médico-industrial “responsável pelas 

elevadas taxas de acumulação de capital das grandes empresas monopolistas internacionais 

na área de produção de medicamentos e de equipamentos médicos” (BRAVO, 2007, p. 

94). Este fato demonstra não somente a lógica de financeirização da saúde, mas também o 

quanto o setor da saúde é funcional a acumulação capitalista. 

Os cidadãos que não possuíam carteira assinada e assim, não contribuíam para a 

Previdência eram atendidos pela Saúde Pública – que ficou a cargo do Ministério da Saúde 

–, o que corrobora para demonstrar a ainda não universalização da Saúde no Brasil. 

Em 1968 o então ministro da Saúde, Leonel Miranda, lançou o Plano Nacional de 

Saúde (PNS), que previa que todos os hospitais públicos fossem vendidos para a iniciativa 

privada, entretanto esse plano fracassou antes de ser implantado (BRAVO, 2010).  

A racionalidade de investimentos em privatizar a saúde, impactou os demais setores 

da Seguridade Social. Conforme nos informa Bravo (apud BEHRING e BOSCHETTI, 

2008) 

nessa associação entre Previdência, Assistência e Saúde, impôs-se uma 
forte medicalização da saúde, com ênfase no atendimento curativo, 

individual e especializado, em detrimento da saúde pública, em estreita 

relação com o incentivo à indústria de medicamentos e equipamentos 

                                                             
33 Mediar citação “A entrada do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) como parceiro trazia 

vantagens, pois participava do custeio e fiscalizava os serviços prestados; e aos usuários abria possibilidade 

de um atendimento de melhor qualidade” (VIANNA, 2000, p. 148) 
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médico-hospitalares, orientados pela lucratividade (BRAVO apud 

BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 137). 

No contexto externo o final da década de sessenta e início da década de setenta 

marcam o encerramento de mais um ciclo de expansão da acumulação, denominado de 

“anos de ouro”
34

. Tal encerramento relaciona-se dois fatores. O primeiro fator diz respeito 

à desvinculação do dólar do lastro-ouro e o segundo, por sua vez, à crise do petróleo 

(BRAZ e NETTO, 2007). 

A resposta capitalista a uma onda longa recessiva
35

 (MANDEL, 1982) está 

“articulada sobre o seguinte tripé: a reestruturação produtiva, a financeirização e a 

ideologia neoliberal” (BRAZ e NETTO, 2007, p. 214). Dessa forma, a década de 1980 foi 

marcada por um 

grande salto tecnológico que vivenciou uma revolução técnica dentro do 
capitalismo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento das 

forças produtivas, e esse enorme salto tecnológico, de que a automação, a 

robótica, a micro-eletrônica são expressões por excelência, fez com que 
[...] a lógica taylorista de organização do trabalho, deixasse de ser o único 

modelo dominante no processo de trabalho [...] (ANTUNES, 1996, p. 

79). 

A reestruturação produtiva tem no regime de acumulação flexível sua maior 

expressão. Para Harvey (2003) a acumulação flexível  

se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 

de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 

taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 

padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 

regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 

emprego do chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas 

[...] (HARVEY, 2003, p. 140). 

                                                             
34 Os anos de ouro marcaram o período histórico compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

passagem dos anos sessenta e início dos anos setenta. Esse período também conhecido como as três décadas 

gloriosas, marcam a onda longa expansiva do capital, onde as taxas de lucros e o crescimento econômico 

mantiveram-se altos. (BRAZ e NETTO, 2007) 

35 A fase madura ou tardia do capitalismo inicia-se segundo Mandel (1982) no pós- 1945 e se remete ao 

aprofundamento das contradições fundamentais do capitalismo. O autor preocupa-se com os ciclos de 

expansão e estagnação do capital. Para Mandel (1982) não existem tendências ao equilíbrio no capitalismo. 

Assim, “cada período de equilíbrio conduz inevitavelmente a um desequilíbrio, que por sua vez, após certo 

tempo, torna possível um novo e provisório equilíbrio” (MANDEL, 1982, p. 17).   
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A reestruturação do modo de produção foi marcada pela emergência do sistema 

toyotista
36

 de produção, o que não significa que o modelo taylorista tenha sido substituído 

e sim que este modelo deixou de ser o único a dominar o processo de trabalho. O Just in 

Time e o método Kanban estruturam os princípios do modelo toyotista
37

. O toyotismo 

exemplifica o modelo de produção conhecido como acumulação flexível
38

.  

Nesse modo de produção flexibilizou-se além do processo de trabalho os direitos 

trabalhistas. O mercado de trabalho 

passou por uma radical reestruturação. Diante da forte volatilidade do 
mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de 

lucro, os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e 

da grande quantidade de mão-de-obra excedente (desempregados ou 
subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais 

flexíveis [...] Mais importante do que isso é a aparente redução do 

emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratados (HARVEY, 2003, p. 143).  

Harvey (2007) aponta que essas tendências do mercado de trabalho em alguns 

momentos podem mostrar-se benéficas. Este fato pode ser demonstrado, por exemplo, no 

grande emprego de mão-de-obra feminina em tempos parciais. Entretanto, conforme 

aponta o autor, o fato de a classe trabalhadora não ter a menor segurança da garantia dos 

seus empregos, de não ter seus direitos trabalhistas assegurados, mesmo que 

localizadamente existam pontos positivos os mesmos não compensam na totalidade da 

correlação de forças entre Capital e Trabalho (HARVEY, 2007). 

Essa precarização do trabalho é explicitada também no contingente de 

trabalhadores desempregados. “Desemprego este que é resultado dessas transformações no 

processo produtivo” (ANTUNES, 2010, p. 39). Entretanto, esse grande contingente de 

desempregados está longe de ser supérfluo ao sistema capitalista de produção. 

                                                             
36 O toyotismo é um modelo de produção em que se produz segundo a demanda e a partir de um trabalho em 

equipe, preconiza-se estoque mínimo e inaugura o “sindicalismo de envolvimento”, onde o trabalhador deve 

“vestir a camisa” da empresa, onde ele deve entender a empresa como sendo a sua casa (ANTUNES, 1996) 

37 O just in time presume a produção de uma mercadoria em menor tempo possível, visando estoque zero, a 

partir da produção segundo a demanda (CAETANO e MARCONSIN, 2010). O Kanban constitui-se de 

placas utilizadas para indicar determinada necessidade nos momentos de produção e tem a função de senhas 

para repor as peças necessárias [...] (CAETANO e MARCONSIN, 2010, p. 25). Esses métodos conjugados 

diminuem o tempo de giro do capital, o que garante a lucratividade do mesmo (HARVEY, 2007). 

38 Partilhamos da mesma concepção de Harvey (1993) acerca da acumulação flexível que pressupõe a 

flexibilidade dos mercados de trabalho, da produção, dos produtos para que se atenda às demandas do capital. 
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Tanto o desemprego como a precarização são armas utilizadas contra os 

trabalhadores para que a consciência de classe deles seja debilitada a partir da ofensiva do 

capital ao trabalho (ALENCAR e GRANEMANN, 2009). Debilitando a consciência de 

classe dos trabalhadores, o capital conseguiria extrair o máximo de mais-valia e garantir a 

reprodução do capital, explicitando assim, a dominação do capital sobre o trabalho. 

O capital para atingir os seus objetivos difunde um conjunto ideológico sob a 

designação de neoliberalismo (BRAZ e NETTO, 2007). Esses autores consideram que 

o que se pode denominar ideologia neoliberal compreende uma 
concepção de homem (considerado atomisticamente como possessivo, 

competitivo e calculista), uma concepção de sociedade (tomada como um 

agregado fortuito, meio de um indivíduo realizar seus propósitos 
privados) fundada na idéia de natural e necessária desigualdade entre os 

homens e uma noção rasteira de liberdade (vista como função da 

liberdade de mercado) [...] (NETTO E BRAZ, 2007, p. 226). 

O Estado, pode-se dizer, foi o primeiro alvo dos neoliberais. Como afirma Netto 

(2007) o Estado é apresentado como um “trambolho anacrônico” que precisa ser 

reformado, devido a sua ineficiência. 

O Estado neoliberal deve favorecer os direitos à propriedade privada, ao regime de 

direito e ao livre comércio. Essa teoria, segundo Harvey (2005), sustenta que a eliminação 

da pobreza é garantida através dos livres merados e do livre comércio. 

Nessa lógica, a reforma do Estado é operada não no sentido de ampliação de 

direitos sociais, mas sim no sentido do desmonte dos mesmos. Devido a este fato, alguns 

autores defendem a idéia de que a reforma operada na sociedade capitalista atual é na 

verdade uma Contra-Reforma do Estado (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). O termo é 

reforçado por Behring (2002) ao evidenciar o significado deste processo:  

um salto para trás, sem o sentido da ampliação das possibilidades de 

autonomia ou de inclusão de segmentos no circuito “moderno”, diferente 

das transformações estruturais anteriores, apesar dos limites também 
destas últimas. Este retrocesso é o que configura uma Contra-Reforma 

onde há quebra de condições historicamente construídas e efetivas 

reformas, dentro de um processo mais amplo de profundas 
transformações (BEHRING, 2002, p. 6).  

Assiste-se, então, à dilapidação dos direitos conquistados historicamente pela classe 

trabalhadora. 
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Como aponta Bravo (2007) o Estado proposto pela política neoliberal é um Estado 

Gerencial
39

, com ênfase na descentralização, na eficiência, no controle de resultados, na 

redução dos custos e na produtividade. Desta forma, preconiza-se um Estado mínimo, mas 

mínimo para os direitos sociais e máximo para o capital. 

Assim, o neoliberalismo como forma de solucionar a crise do capital visa reduzir a 

intervenção do Estado em diversas áreas e ampliar a sua intervenção nos mecanismos de 

acumulação capitalista (CAETANO e MARCONSIN, 2010). 

Sob o neoliberalismo o individualismo é exaltado. O indivíduo é o único 

responsável pelo seu bem estar. Desta maneira, 

o sucesso e o fracasso individuais são interpretados em termos de virtudes 

empreendedoras ou de falhas pessoais (como não investir o suficiente em 

seu próprio capital humano por meio da educação) em vez de atribuídos a 
alguma propriedade sistêmica (como as exclusões de classe que se 

costuma atribuir ao capitalismo (HARVEY, 2005, p. 76). 

A função vital do Estado sob o capitalismo tardio é a administração das crises 

cíclicas de superprodução do sistema capitalista. Essa administração das crises envolve “o 

esforço permanente para impedir a crise cada vez mais grave das relações de produção 

capitalistas por meio de um ataque sistemático à consciência de classe do proletariado” 

(MANDEL, 1982, p. 341). Desta forma, verifica-se uma ampla investida ideológica por 

parte do capital e do Estado voltada à cooptação dos trabalhadores que, agora, são tratados 

como “colaboradores”, “consumidores”, “cidadãos”, “parceiros”. Isto demonstra que o 

projeto hegemônico da classe dominante vem sendo incorporado e até mesmo defendido 

pelas classes subalternas sem que os fundamentos da sociabilidade burguesa sejam 

contestados. Os Estados neoliberais também utilizam o monetarismo como base de sua 

política, o que explica a pressão sobre os bancos centrais para confiarem em sua moeda 

(HARVEY, 2005).  

Esses Estados deram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial 

(BM) autoridade para negociar a dívida contraída pelos países em desenvolvimento40, o 

                                                             
39 Essa proposta encontra-se claramente explicitada no Plano Diretor da Reforma do Estado, idealizada por 

Luis Besser Pereira. Para maior conhecimento acessar 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/plandi.htm 
40 Para Fernandes (1981), a questão do subdesenvolvimento não é um estágio passageiro, pois “[…] a 

expansão capitalista da parte dependente da periferia está fadada a ser permanentemente remodelada por 

dinamismos das economias capitalistas centrais e do mercado capitalista central […] ” (FERNANDES, 1981, 

p. 290). Ou seja, o subdesenvolvimento não será superado por meio do crescimento econômico. 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/plandi.htm
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que significou, segundo Harvey (2005) “proteger da ameaça de falência as principais 

instituições financeiras internacionais” (HARVEY, 2005, p. 83). A programática desses 

organismos multilaterais nega a esses países a possibilidade da construção de uma 

economia nacional. Economia Nacional esta defendida pelos governantes que chegam ao 

poder com posicionamentos anti-imperialistas nos anos 2000 nos países latino-americanos, 

defendendo também o crescimento econômico com desenvolvimento social, pares 

incompatíveis sob o capitalismo (AMARAL, MOTA e PERUZZO, 2012). 

O que se apresenta na conjuntura segundo as autoras: Amaral, Mota e Peruzzo 

(2012)  

é o fato de que o discurso dos estados nacionais autônomos sucumbe às 

investidas das empresas transnacionais que executam projetos de 

desenvolvimento nas regiões do continente, ampliando a dilapidação do 
meio ambiente, mercantilizando recursos naturais e minerais, expulsando 

os povos originários das suas propiedades (AMARAL, MOTA E 

PERUZZO, 2012, p. 161). 

Os países em desenvolvimento transformam-se “em pobres provedores de capital 

para os centros hegemônicos, sob a forma de pagamento da dívida externa, com o ônus do 

empobrecimento e da miséria da sua população” (MOTA, 2008, p. 69).  

O Banco Mundial “vem atuando como importante formulador de recomendações 

políticas para os países da periferia e como disseminador, junto com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), das políticas de cunho neoliberal” (UGÁ, 2004, p. 57). As orientações 

desses organismos centram-se nas estratégias de combate a pobreza, com base nas 

proposições de Amartya Sen.  

Para Sen (2004) a pobreza é entendida enquanto privação de capacidades básicas e 

não como, fundamentalmente, baixo nível de renda, mas pobreza e renda estãos ligadas 

mutuamente para o autor. Pobreza, na concepção marxista, não se relaciona com a renda 

necessariamente, mas com a expropriação no acesso aos frutos do trabalho socialmente 

produzido.  

De acordo com Sen (2004), primeiro deve-se capacitar os indivíduos, pois o 

aumento de capacidade conduziria a um maior poder de auferir renda. Para reduzir a 

pobreza, o Estado deve atuar no aumento das liberdades, conforme defendido por Sen 

(2004). E é desse pobre que o Estado deve cuidar. A partir das orientações do Banco 

Mundial (BM) e dos organismos multilaterais as políticas sociais voltam-se àqueles que 
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enquadram-se na categoria “pobres”. São implementadas, então, políticas compensatórias e 

focalizadas. 

Os programas de ajustes estruturais passaram a direcionar as ações do Banco 

Mundial. As políticas desenvolvidas por esses programas são defensoras de um Estado 

mínimo na área social, pois somente assim o mesmo conseguiria gerar boas e eficientes 

políticas de bem-estar (SANTOS,2010). Segundo o autor, esses programas preconizam o 

crescimento econômico dos países e a integração dos pobres no setor produtivo por meio 

do mercado.  

Sob o domínio do neoliberalismo se propaga a autorresponsabilização dos pobres, 

pois os neoliberais partem da ideia de que o bem-estar social pertence à dimensão privada, 

sendo assegurado pelo respeito à propriedade privada e pela solidariedade daqueles que 

integram a sociedade civil. 

Para Pereira (2012) 

a ética da autoproteção social que está se fortalecendo e se impondo 

como a ortodoxia do momento mundo afora, incluindo o Brasil, funciona 
apenas para os pobres e, por isso, produz as seguintes consequências: 

focaliza a política social na pobreza extrema e transforma essa política 

em instrumento de ativação dos indigentes para o trabalho, geralmente 

precário, por meio de condicionalidades ou contrapartidas que, na maioria 
das vezes, revelam-se autoritárias e punitivas (PEREIRA, 2012, p. 738). 

Com o objetivo de conter as tensões sociais geradas pelo aprofundamento da 

desigualdade, pelo desemprego em massa e também pela retração do papel do Estado, o 

mesmo passa a desempenhar um papel disciplinador sobre segmentos da classe proletária. 

E assim, conforma-se o que Wacquant (2001) denomina de Estado Penal que se utiliza de 

estratégias de criminalização da classe subalterna – entendida enquanto classe perigosa 

(WACQUANT, 2001).  

Wacquant
41

 (2001) aponta que esse Estado Penal é um Estado disciplinador, um 

instrumento de controle e vigilância sobre as “classes perigosas”. No seio desse Estado 

penal e também policial “a criminalição da marginalidade das categorias deserdadas faz às 

vezes de política social” (WACQUANT, 2001, p. 20). 

                                                             
41 Loic Wacquant, em sua obra Punir os Pobres (2001), reflete sobre o declínio do Estado que ele denomina 

Estado caritativo e a legitimação do Estado penal nas Américas. O autor disserta que o Estado caritativo 

americano fora diminiundo sua intervenção e comprimindo seu orçamento a tal ponto que a guerra contra a 

pobreza tornou-se uma guerra contra os pobres. Os pobres foram responsabilizados por si próprios sob a pena 

de serem atacados por medidas punitivas e vexatórias caso não entrassem no mercado de trabalho 

precarizado.  
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O desdobramento da política estatal opera segundo duas modalidades: i) os serviços 

sociais transformam-se em instrumento de vigilância (WACQUANT, 2001). O acesso à 

assistência social se dá a partir de critérios e condicionalidades. ii) o recurso maciço ao 

encarceramento. Em 1991, a população carcerária americana chegou a 825 (oitocentos e 

vinte cinco) mil (WACQUANT, 2001). Essa explosão em número justifica-se pela política 

de guerra contra as drogas, política que desmerece o próprio nome, pois designa na 

verdade uma guerrilha de perseguição penal dos vendedores de rua, dirigida contra a 

juventude dos guetos para quem o comércio a varejo é fonte de emprego mais diretamente 

acessível (ADLER apud WACQUANT, 2001, p. 29).  

Para esse autor, essa nova penalogia não tem por objetivo  

“reabilitar” os criminosos, mas sim “gerenciar custos e controlar 

populações perigosas” (FEELEY e SIMON, 1992, p. 446) e, na falta 

disso, estocá-los em separado para remediar a incúria dos serviços sociais 
que não se mostram nem desejosos nem capazes de tomá-los sob sua 

responsabilidade. A ascensão do Estado penal Americano responde assim 

não à ascensão da criminalidade, que permaneceu constante durante todo 

este período, mas ao deslocamento social provocado pelo desengajamento 
do Estado caritativo. (WACQUANT, 2001, p. 32).    

Segundo Wacquant (2005) “as sociedades do primeiro mundo passaram a entender 

a pobreza como um resíduo de desigualdades e atrasos passados ou como um produto de 

deficiências individuais, de todo modo um fenômeno destinado a retroceder e desaparecer 

com a plena modernização da nação” (WACQUANT, 2005, p. 22). 

Entretanto, o desenvolvimento econômico não se realizou paralelamente ao 

desenvolvimento social. Vivenciamos, na contemporaneidade, ao acirramento das 

expressões da “questão social”, a dilapidação dos direitos conquistados pela classe 

trabalhadora e ao desmantelamento da política social. 

A “onda longa com tendência à estagnação coloca a política social no cerne da 

crise” (BEHRING, 2009, p. 172). As políticas sociais, sob o capitalismo, expressam uma 

estratégia de legitimação da hegemonia burguesa ao incorporar as demandas da classe 

trabalhadora bem como para interceptar demandas que possam surgir.                  

É nesse sentido que o foco 

principal da política social migrou ostensivamente das necessidades 

humanas para as necessidades do capital (Gough, 2003), isto é: voltou-se 

prioritariamente para satisfazer as necessidades de lucro do capital, como 

condição universal e necessária para a completa sobrevivência do 
capitalismo, que agora, na sua versão financeira/especulativa/rentista, 
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sujeita a constantes endividamentos e bancarrotas, se tornou o alvo 

preferencial da assistência do Estado [...] (PEREIRA, 2012, p. 737).           

A partir da reorientação do papel do Estado em relação às políticas sociais e à 

efetivação de direitos, delega-se parte das suas funções a setores da sociedade civil. Em 

outras palavras, 

a tendência geral tem sido a de restrição e redução de direitos, sob o 

argumento da crise fiscal do Estado, transformando as políticas sociais 
[..] em ações pontuais e compensatórias direcionadas para os efeitos mais 

perversos da crise. (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 156). 

A receita neoliberal para as políticas sociais se resume ao corte do gasto com as 

mesmas. A partir deste corte o Estado passou a formular políticas sociais focalizadas, 

privatizadas e descentralizadas, enquanto que as agências autônomas as implementariam, o 

que explicita a refuncionalização do Estado (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). 

Então,  

em todos os itens, deflação, lucros, empregos, podemos dizer que o 

programa neoliberal se mostrou realista e obteve êxito. Mas, no final das 

contas, todas as medidas haviam sido concebidas como meios para 
alcançar um fim histórico, ou seja, a reanimação do capitalismo avançado 

mundial, restaurando taxas altas de crescimento estáveis, como existiam 

antes da crise dos anos 70. Nesse aspecto, no entanto, o quadro se 
mostrou absolutamente decepcionante [...] (ANDERSON, 2009, p. 3). 

Em síntese, podemos dizer que o modelo de produção toyotista tem como objetivo 

a intensificação da força de trabalho e a conseqüente extração de mais-valia e que “a 

reestruturação produtiva dirigida pelo ideário neoliberal tem como centro a flexibilidade 

dos direitos trabalhistas” (CAETANO e MARCONSIN, 2010, p. 32). 

Cabe ressaltar que a partir da introdução de novas tecnologias nos processos de 

produção assiste-se maior incremento na substituição parcial do trabalho vivo pelo trabalho 

morto. Essa substituição tem como conseqüência o desemprego estrutural. 

Lastreando e impulsionando essas transformações na sociedade capitalista 

encontra-se o capital em sua forma financeira, em fenômeno alcunhado por Chesnais 

(1996) como “mundialização do capital”
42

, financeirização essa que resulta da 

                                                             
42 A mundialização deve ser entendida como uma fase da internacionalização do capital, conforme aponta 

Chesnais (1996). Essa mundialização tem como conseqüência direta o agravamento da polarização, tanto 

internamente a cada país – aumento dos níveis de desemprego -, como internacionalmente – países Centrais e 

países ditos em desenvolvimento. Pressupõe a quebra de barreiras dos Estados Nacionais para entrada livre 

do capital das corporações em sua forma especulativa e associa-se fortemente a processos de 

desindustrialização e alteração na racionalidade produtiva. 
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superacumulação de capital, necessitando assegurar formas de expansão (CHESNAIS, 

1996). 

Nessa conjuntura de entrada da ofensiva neoliberal na América Latina nos anos de 

1970, internamente, o Brasil não possuía ainda as condições financeiras para as medidas de 

ajuste. Vivia, nesse momento, o processo de distensão política sob o governo de Ernesto 

Geisel (1974-1979) que conduziu a abertura política de forma lenta e gradual (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). 

A crise do milagre econômico e as suas conseqüências – a distensão do regime 

autoritário, o crescimento da dívida externa, a inflação, a recessão econômica – para a 

sociedade brasileira formaram o chão necessário a rearticulação das lutas sociais (BRAVO, 

2010). Entretanto, o presidente Geisel utilizou-se em diversos momentos das medidas do 

Ato Institucional número 5 (AI 5), para cassar mandatos e reprimir os movimentos 

oposicionistas, o que demonstra o caráter contraditório do seu governo: enquanto 

preconizava-se um processo de abertura política lenta e gradual, reprimia-se, torturava-se 

cidadãos que se opunham à ditadura (ESCOREL, 2008). 

Nesse contexto de abertura política, diversos movimentos sociais expressaram as 

suas manifestações contrárias ao governo ditatorial: o movimento estudantil, movimento 

feminino pela anistia, movimentos coletivos – com as associações de moradores –, 

movimento operário, entre outros, contribuíram para o fortalecimento da sociedade e para 

pressionar o Estado (BRAVO, 2010). 

A crise econômica e de legitimação do regime colocou ao governo a necessidade de 

realizar algumas modificações na saúde. Desta forma, o governo implantou o II Plano 

Nacional de desenvolvimento com foco na Política de Saúde (ESCOREL, 2008).  

Em 1974 foi fundado o Ministério da Previdência e Assistência social (MPAS) e o 

Conselho de Desenvolvimento Social (CNS) (ESCOREL, 2008). Esse Conselho  

foi criado com a finalidade de assessorar o presidente da República na 

formulação da política social e garantir a coordenação dos ministérios 
envolvidos com a implementação dessa política [..]” (BRAVO, 2010, p. 

53). 

Ainda em 1974 criou-se o Fundo de Apoio Social ao Desenvolvimento (FAS), onde 

os recursos destinavam-se à saúde e à previdência, sendo que 20,5% destinavam-se ao 

setor público enquanto que 79,5% destinavam-se ao setor privado, conforme aponta Bravo 

(2010). 
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Nos anos posteriores a 1974 desenvolveram-se outras ações no âmbito da saúde: o 

Plano de Pronta Ação (PPA) e o Plano Nacional de Saúde (PNS) (BRAVO, 2010). 

O Plano de Pronta Ação (PPA) foi criado com o objetivo de universalizar o 

atendimento de emergência a qualquer cidadão, tendo ele contribuído ou não para a 

Previdência, entretanto o plano transformou-se numa máquina de fraudes, pois o mesmo 

foi utilizado como fonte de enriquecimento dos equipamentos médicos (ESCOREL, 2008). 

Além disso, o Plano de Pronta Ação (PPA)  

estipulava regras para a prestação de serviços médicos previdenciários, 
estabelecendo as atribuições de cada segmento. Aos hospitais próprios da 

Previdência reservava o atendimento altamente especializado, a pesquisa 

e o aperfeiçoamento; a assistência médica em geral deveria ser ampliada 
mediante o incentivo aos convênios com empresas, com outras instâncias 

da União ou com os governos estaduais e municipais, e, ainda através do 

credenciamento maciço de médicos particulares ou de contratos de 

serviços com cooperativas médicas [...] O Estado sinalizava, agora com 
absoluta clareza, em dupla direção: a universalização do sistema público 

e a transferência de funções para a iniciativa privada (OLIVEIRA e 

FLEURY TEIXEIRA apud VIANNA, 2000, p. 149).   

Assim, o Estado ocupado pelos governos militares passou a adquirir serviços 

privados – a partir da contratação de hospitais e clínicas e do credenciamento de 

prestadores como forma de modernizar a medicina previdenciária, atrelando assim a 

proteção social à privatização (VIANNA, 200). Inaugurava, destarte, o modelo de 

interação público-privado.  

Para dar continuidade ao processo de institucionalização em 1978 foi criado o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
43

 (SINPAS) que apesar de se 

configurar como um processo de universalização do atendimento à saúde era na verdade 

um processo de privatização da mesma (BRAVO, 2010). 

As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) voltaram a ser lentamente e 

forçosamente espaços de debate público. Ainda no Governo Geisel (1974-1979) e sob os 

constrangimentos da repressão, ocorreram duas conferências: a V e a VI (BRAVO, 2010). 

Na V Conferência foi apresentada a Lei 6.229 que criou o Sistema Nacional da Saúde, que 

posteriormente foi aprovada pelo Congresso (ESCOREL, 2008). Esta Lei “destinou a 

                                                             
43 O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) é composto por autarquias, segundo 

Bravo (2010). São estas autarquias: Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INANPS) 

– para prestar assistência médica aos que possuem carteira assinada – e o Instituto de Administração 

Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) – para administrar a atividade financeira do sistema. 



57 

 

saúde coletiva ao Ministério da Saúde e a saúde individual ao Ministério da Previdência” 

(ESCOREL, 2008, p. 405). 

A IV Conferência, realizada em 1977 colocou em pauta entre outras discussões a 

das endemias e da política nacional de saúde (ESCOREL, 2008). 

Aspecto importante que emerge como reação no setor da saúde no Governo Geisel 

foi a organização do que denominou-se como “Movimento Sanitário” – com propostas 

fundadas em uma abordagem marxista –, iniciado em meados da década de setenta, quando 

ocorreram diversos encontros e produções teóricas acerca da saúde coletiva (BRAVO, 

2010). 

Nas palavras de Bravo (2010) 

esses encontros tiveram um grande estimulador e articulador o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), entidade civil criada em 1965. 

A finalidade do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) foi gerar 
correntes de idéias que defendessem a saúde coletiva, produzir 

conhecimentos sobre a saúde da população; articular esses conhecimentos 

e demais produções da área com uma prática política  concreta (BRAVO, 

2010, p. 58) 

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) constitui um marco no setor,  

pois ao se propor a organizar o saber relativo à saúde ele se articula aos profissionais da 

área, à academia, à sociedade civil, às instituições, promovendo, por sua vez, o 

fortalecimento da articulação entre elas. “A revista Saúde em Debate é o principal 

instrumento de divulgação do pensamento do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES)” (MENDONÇA e TEIXEIRA, 1996, p. 216). Dessa forma, entendemos por 

Movimento Sanitário  

o movimento de profissionais da saúde – e de pessoas vinculadas ao setor 

– que compartilha o referencial médico-social na abordagem dos 
problemas de saúde e que, por meio de determinadas práticas políticas, 

ideológicas e teóricas, busca a transformação do setor saúde no Brasil em 

prol da melhoria das condições de saúde e de atenção à saúde da 

população brasileira, na consecução do direito à cidadania (ESCOREL 
apud ESCOREL, 2008, p. 407). 

A direção assumida pelo Movimento Sanitário de melhorar as condições de saúde 

da população articula-se à luta pela transformação da sociedade, conforme aponta Escorel 

(2008). Impõe-se como forma de resistência ao modelo hegemônico marcadamente 

higienista, dominado pelas grandes corporações em tempos contemporâneos. Propala a 

Saúde como direito universal. O Movimento Sanitário traz como proposta um conceito 
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amplo de saúde, entendido não somente como ausência de doenças e foi também o 

reponsável pela politização das questões relacionadas a Saúde. 

Além do Movimento Sanitário, houve outras premissas no âmbito da saúde “que 

orientaram as propostas de Reforma Sanitária” (ESCOREL, 2008, p. 413): o Plano de 

Localização de Serviços de Saúde (PLUS) – com o objetivo de expandir os serviços de 

saúde da Previdência– e o Projeto Montes Claros (PMC) – criou o Instituto de Preparo e 

Pesquisas para o Desenvolvimento da Assistência Sanitária Rural (Ippedasar) além de 

contribuir para a construção de um novo modelo de organização da saúde a partir dos 

princípios de regionalização e integralidade dos serviços– e o Piass – com o objetivo de 

implantar uma estrutura de saúde em comunidades do Nordeste (ESCOREL, 2008). 

Em 1979 assume a presidência o General João Baptista Figueiredo (1979-1985) que 

permanece no poder por seis anos. (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

O Governo Figueiredo foi marcado por uma profunda recessão econômica  

[...] que se agravava com o aumento da dívida, da taxa de inflação a 

200%, o arrocho salarial atingindo grandes faixas da população [...] o alto 
índice de desemprego, a crise da previdência social [...].(BRAVO, 2010, 

p. 61). 

A partir de reforma partidária o Governo Geisel pretendia dividir a oposição com o 

objetivo de evitar a vitória da oposição nas eleições diretas para governadores (KOSHIBA 

e PEREIRA, 1996). Essa reforma partidária “[...] proibiu a legalização dos Partidos 

Comunistas (PCs). Em compensação, o trabalhismo ganhou dois novos partidos o PTB de 

Ivete Vargas e o PDT de Brizola” (KOSHIBA e PEREIRA, 1996, p. 356) 

Outro partido político emergiu, nesse contexto, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Esse partido nasce das bases sindicais e lança Luiz Inácio Lula da Silva – um operário – 

para governador do Estado de São Paulo (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

 Além desse partido, surgem também o Partido Popular (PP) – organizado por 

membros do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – e Partido Democrático Social 

(PDS) – antiga Aliança de Renovação Nacional (ARENA) (BRAVO, 2010). Além disso, 

em 1979, o governo implementou a Lei Orgânica dos partidos que extinguiu o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança de Renovação Nacional (ARENA), que fez 

com que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) adotasse a sigla PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, conforme aponta a mesma autora.  
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Nesse período o movimento sindical se consolida a partir do movimento grevista 

iniciado, em 1979, no ABC Paulista, que conquistou a mudança na Lei salarial passando os 

reajustes salariais a ocorrer semestralmente (BRAVO, 2010). 

Em princípio, os movimentos sindicais centralizavam as suas questões no âmbito 

das questões trabalhistas, manifestando-se em favor de melhores salários, de melhores 

condições de vida (BRAVO, 2010). Segundo essa mesma autora, posteriormente, esses 

movimentos levantaram a bandeira da luta contra a privatização do setor da Saúde, contra a 

exploração do trabalho, contra o modelo econômico, contra o autoritarismo.  

Assim, a luta pela democratização da saúde avançava. Um evento que corroborou 

para esse avanço foi o I Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos 

Deputados, em 1979, onde foi tirado as propostas de Ações Integradas em Saúde (AIS), 

que visavam expandir a atenção primária em saúde (ESCOREL, 2008). 

Em 1980 ocorreu a VII Conferência Nacional de Saúde, com o  

objetivo de promover o debate de assuntos relacionados à implantação e 

ao desenvolvimento do Prevsaúde. Inicialmente denominado de Pró-
Saúde , o programa – gestado por um Grupo Técnico Interministerial – 

visava a integrar , ou pelo menos articular, os Ministérios da Saúde e  da 

Previdência e Assistência Social, a partir dos serviços básicos de saúde 

[..] (ESCOREL, 2008, p. 419). 

O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prevsaúde) visava a 

universalização do atendimento por meio da hierarquização do mesmo a partir de níveis de 

complexidade, apontava para a participação da comunidade, propunha a expansão da rede 

de saúde pública, entre outros (FALEIROS apud ESCOREL, 2008). Devido ao fato desse 

programa favorecer o setor público e também por contar com a participação popular, em 

1981, o mesmo foi engavetado (ESCOREL, 2008). 

Em 1981 foi anunciada a crise da Previdência. Devido a esse anúncio  

[...] o governo federal lançou, em novembro de 1981, o “pacote da 

previdência”, que previa o aumento das alíquotas de contribuição, a 
diminuição dos benefícios dos aposentados e a criação do Conselho 

Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp), para 

propor alternativas racionalizadoras que conseguissem conter os gastos 

da previdência social com assistência médica (RODRIGUEZ NETO apud 
ESCOREL, 2008, p. 420).  

O Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp) lançou 

o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde. Este plano implementou o Programa de 
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Ações Integradas de Saúde (PAIS), em 1983, iniciando o processo de universalização da 

assistência médica e corroborando para a entrada do Movimento Sanitário no Instituto 

Nacional  de Assistência Médica e Previdência Social (INANPS) (ESCOREL, 2008). 

No início dos anos 1980, “quando se evidenciava a crise financeira da Previdência 

Social e, no interior dela, a crise do modelo privatizante do setor saúde – incapaz de 

expandir-se nas mesmas bases –, o Movimento Sanitário foi o único grupo capaz de 

oferecer uma alternativa concreta para a reformulação do sistema de saúde” 

(MENDONÇA e TEIXEIRA, 2006, p. 207) 

Assim, no final da ditadura militar, o movimento pela democratização da saúde 

ampliou-se e ganhou novos atores: profissionais de saúde, os partidos políticos de oposição 

ao regime militar, os integrantes do Movimento Sanitário, os residentes de medicina, os 

movimentos urbanos, entre outros (BRAVO, 2010).  

Neste contexto de mobilização, surgiu a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) “que progressivamente passará a ocupar um espaço de mobilização da 

prática acadêmica em torno da crítica do modelo assistencial e das propostas de sua 

reorganização e construção do Sistema Único de Saúde” (MENDONÇA e TEIXEIRA, 

1996, p. 216). 

Somado ao movimento em torno da questão saúde inicia-se a Campanha pelas 

Diretas Já a qual reuniu 300 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo (KOSHIBA e 

PEREIRA, 1996). Tancredo Neves assumiu a presidência do país, mas logo adoeceu, 

assumindo, então, seu vice, José Sarney em 1985. 

 

1.3 A Saúde da Redemocratização até a contemporaneidade. 

Encerramos o tópico anterior refletindo sobre o desenvolvimento do setor da Saúde 

durante o regime ditatorial e as determinações históricas na forma de integração do Brasil à 

dinâmica de acumulação capitalista. 

A partir da análise realizada podemos constatar investimentos intensos para a 

privatização do setor, onde possuíam acesso garantido a um atendimento qualificado os 

cidadãos que contribuíam para a Previdência Social e os cidadãos que não contribuíam 

tinha o acesso garantido pela saúde pública onde eram oferecidos serviços precarizados e 

de baixa qualidade. Essa prática na saúde configura o processo de “americanização da 

proteção social brasileira” (VIANNA, 2000). 



61 

 

Neste tópico abordamos a conformação da política de saúde no período que decorre 

dos anos 1985 até o segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

O processo de abertura transita de governos militares para a eleição indireta do 

Presidente Tancredo Neves e de seu vice José Sarney. Embora eleito pelo colégio eleitoral, 

o Presidente falece em 21 de abril de 1985, assumindo a presidência do Brasil o vice-

presidente José Sarney. Sendo assim, passa a ser José Sarney (PMDB) quem conduz o 

período de transição democrática. 

No primeiro momento do governo, José Sarney juntamente com Dílson Funaro – 

Ministro da Fazenda – lançou o Plano Cruzado (Plano de Estabilização Econômica), com o 

objetivo de frear a inflação, congelar os preços e substituir o cruzeiro pelo cruzado 

(KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

Esse Plano ao congelar os preços teve como conseqüência – e intencionalidade - a 

explosão do consumo, produzindo nova crise por conta do desequilíbrio entre oferta e 

procura. A população passou a consumir muito mais que os empresários estavam 

produzindo. 

No âmbito da saúde, um núcleo do Movimento Sanitário com o objetivo de 

fortalecer o setor público na prestação de serviços médicos se move na direção da 

politização das questões referentes à saúde (TEIXEIRA apud MENDONÇA e TEIXEIRA, 

2006, p. 217). 

Nessa direção de politização iniciou-se a preparação da 8ª Conferência Nacional da 

Saúde a pedido do Ministério da Saúde, com intensa participação dos profissionais da 

saúde, da academia, sindicatos, promovendo no seu relatório final um amplo programa de 

Reforma Sanitária (MENDONÇA e TEIXEIRA, 2006). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde realizou-se em março de 1986 em Brasília 

(Distrito Federal). Bravo (2007) aponta três pontos presentes no temário da Conferência: “I 

– A saúde como direito inerente à personalidade e à cidadania, II – reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde e III – Financiamento Setorial” (BRAVO, 2007, p. 96). 

A autora aponta que 

[...] O conceito de saúde e a necessidade de reestruturação do setor com a 
criação do Sistema Único de Saúde que efetivamente representasse a 

construção de um novo arcabouço institucional separando a saúde da 

assistência, com estatização progressiva através de uma ampla reforma 

Sanitária, fora avançados na perspectiva de acumular forças para a 
efetivação dessa reforma [...] (BRAVO, 2010, p. 88). 
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Destarte, o Movimento pela Reforma Sanitária consolidou-se nesta Conferência, 

defendendo um Estado interventivo nas questões da saúde e a entendendo com base em 

conceito amplo e não somente enquanto ausência de doença e tendo como proposta o 

Sistema Único da Saúde. 

Neste mesmo ano, foi convocada a Assembléia Nacional Constituinte, com o 

objetivo de elaborar a Constituição (BRAVO, 2010). Segundo Behring e Boschetti (2008) 

“a Constituinte foi um processo duro de mobilizações e contramobilizações de projetos e 

interesses mais específicos, configurando campos definidos de forças” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008, p. 141). 

A partir da VIII Conferência a sociedade mobilizou-se com o intuito de pressionar a 

Assembléia Nacional Constituinte para que as propostas tiradas na Conferência fossem 

incorporadas na Constituição Federal.  Assim, o governo teve de implantar essas propostas 

às Ações Integradas em Saúde (AIS). 

Deste modo, o governo implementou em 1987 o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) que fora proposto na VIII Conferência, visando a 

descentralização dos serviços de saúde (ESCOREL, 2008). 

A promulgação da Constituição de 1988 representou segundo Bravo (2007) a 

promessa de afirmação e extensão dos direitos sociais, bastante lastreada nas mobilizações 

do setor da Saúde.  

De toda forma, o processo constituinte configurou-se numa arena política de 

conflitos entre projetos opostos para o setor da saúde: Setor Privado (representado pela 

Federação Brasileira de Hospitais) e Reforma Sanitária, representada pela Plenária 

Nacional pela Saúde na Constituinte (BRAVO, 2007). 

Destarte, após intensos debates é promulgada a Constituição Federal em 1988. Na 

mesma incorpora-se a concepção de Seguridade Social, que apesar de se apresentar como 

um sistema de proteção social com ampliação dos direitos possui características ambíguas 

na sua regulamentação.  

Dentre uma série de elementos que podem caracterizar essa ambigüidade, 

ressaltamos o que nos informa Boschetti (2004), tal fato ocorre por essa se caracterizar 

como sendo um sistema que conjuga “direitos derivados e dependentes do trabalho 

(previdência), com direitos de caráter universal (Saúde) e direitos seletivos (Assistência 
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Social)” (BOSCHETTI, 2004, p. 113-114). A Carta Magna (1988) em relação à saúde 

prevê: 

Cap. II. Da Seguridade Social brasileira 

Art.194 – A seguridade Social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

Art.196- A saúde é direito de todos e dever do Estado [...] 

Art. 200- Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei Sistema Único de Saúde – SUS – Leis 8080, de 19 de 

setembro de 1990 e Lei 8142, de 28 de setembro de 1990.” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  1988, Cap II, Arts 194-200). 

Entretanto, no contexto de promulgação da Constituição de 1988 “o Brasil se 

tornou signatário do acordo firmado com os organismos internacionais, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), por meio das orientações contidas no 

consenso de Washington” (COUTO, 2010, p. 144). 

O Consenso de Washington materializa um conjunto de medidas de ajuste fiscal, 

impondo determinada forma de organização dos Estados. Assim, o mesmo propõe que a 

proteção social seja desvinculada do Estado para que a mesma seja gerida/gestada pela 

iniciativa privada (COUTO, 2010). 

Como, então,  

estruturar um sistema de saúde democrático, universal, público e de 
qualidade a partir de um Estado que traz características fortemente 

autocráticas, com vínculos estreitos com os interesses privados da 

burguesia nacional e internacional, numa situação de profunda 
subordinação aos países de capitalismo central – mediada pela forte 

influência do FMI e do Banco Mundial [...]? (SOARES, 2010, p. 39). 

Cabe ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pelos princípios de 

descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, universalização e 

integralização, além de apregoar o controle e a participação sociais como elementos 

constitutivos da gestão.  

O princípio de universalização prevê que todos os cidadãos têm direito ao acesso à 

saúde de forma igualitária. O princípio da integralidade prevê que a implementação de 

ações em que todos os níveis de complexidade estejam integrados para atender a 

população. O princípio da descentralização prevê que os governos estaduais e municipais 

tenham maior autonomia para implementar serviços de saúde. Neste intento “[...] é preciso 
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definir os serviços por níveis de atenção (hierarquização) e distribuí-los geograficamente 

(regionalização) [...]” (LIMA, MACHADO e NORONHA, 2008, p. 38).  

E a participação da comunidade prevê que a população possa participar da esfera de 

decisão das questões de saúde por meio dos Conselhos de Saúde e pela realização de 

Conferências. 

Já na década de 1980 “a temática da descentralização e universalização dos serviços 

de saúde já havia entrado para a agenda governamental” (ARRETCHE, 2000, p. 201). 

Porém a autora problematiza os limites e as formas da descentralização e precisamos 

considerá-los dentro das disputas impostas a partir da ofensiva neoliberal. 

Na 8ª Conferência, determinou-se que cada nível do governo teria a sua atribuição 

na perspectiva de contribuir para uma nova pactuação federativa. Conforme a autora: 

Ao governo federal caberia o papel de formulação e condução da Política 
Nacional de Saúde, aos Estados caberia um conjunto de funções de 

gestão, coordenação, controle e elaboração, além da prestação de alguns 

serviços de saúde, em coordenação com alguns níveis. Finalmente, aos 
municípios caberia o planejamento, a gestão, a coordenação do plano 

municipal de saúde, bem como a execução de serviços e ações básicas 

(ARRETCHE, 2000, p. 202). 

Entretanto, essa distribuição de função, quando ocorre, é realizada a partir de 

influências pelos interesses do capital privado, impondo outra direção para a 

descentralização. A Reforma na saúde anunciava pretender com a descentralização:  

i) transferir aos governos locais (Estados e Municípios) as funções de 

gestão dos atos e procedimentos médicos (ambulatoriais e hospitalares) 

do setor público e privado, restando ao governo federal as funções 
neoliberais; ii) transferir aos municípios a maior parte dos atendimentos 

básicos em saúde e iii) transferir aos Estados e Municípios as atividades 

de vigilância sanitária e epidemiológica” (ARRETCHE, 2000, p. 197). 

O modelo de saúde descentralizado previsto na Lei expõe avanços e conforma-se 

como sistema bastante avançado para a efetivação de direitos universais e como meio de 

reduzir as desigualdades sociais (MONNERAT, SENNA, SOUZA, 2001).  

Entretanto, essa Lei não se fez cumprir em função de diferentes obstáculos 

sinalizados por Arretche (2000), entre outros autores. Dentre eles, o parcial repasse de 

recursos oriundos da União, a partir do Ministério da Saúde aos Estados e Municípios, o 

que demonstra que o programa de descentralização não estava sendo implementado até 

2002 de acordo com as premissas do movimento sanitário. 
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Assim, ficou fácil creditar aos problemas de financeirização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a sua não implantação (MENICUCCI, 2006). Entretanto, mais adiante 

veremos que este obstáculo apesar de ocorrer não é o único a creditar na não implantação 

do sistema. 

Segundo Bravo (2007) no final da década de 1980 haviam incertezas quanto à 

implementação do projeto de Reforma Sanitária (BRAVO, 2007). A autora destaca que 

este fato se dá devido à ineficácia do setor público, às tensões com os profissionais da 

saúde, à redução do apoio popular devido à ausência de resultados concretos, à 

reorganização dos setores conservadores contrários à reforma, entre outros. 

Boschetti (2004) considera que 

além dos limites intrínsecos ao modelo constitucionalmente estabelecido, 

a seguridade social vem sofrendo um processo contínuo de 

desmantelamento desde sua criação. No âmbito da saúde, apesar do 
avanço que significou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), este 

está sofrendo um processo contínuo de dilapidação, e a baixa qualidade 

dos serviços cria uma opinião favorável à redução e até extinção da saúde 

pública e universal. Por sua vez, a regulamentação dos planos privados de 
saúde, em franca expansão, por sua vez, esvazia o SUS, onera os 

usuários, mercantiliza a saúde e favorece os empresários do setor (PIOLA 

apud BOSCHETTI, 2004, p. 116).   

Devido a essa dicotomia entre saúde pública e saúde privada, Menicutti, (2006) 

defende a idéia de que existe no Brasil um sistema de saúde dual constituído por um 

segmento público-estatal e pelo setor privado. Essa autora problematiza as questões 

advindas da constituição desse sistema dual como a configuração da rede de serviços
44

 e a 

conformação dos usuários
45

 dos serviços de ambos os segmentos.    

Ao final do governo Sarney (1985-1989), a política econômica implementada por 

ele não alterava a situação do país. “[...] A inflação estourava, não havia negociação 

                                                             
44 Menicutti (2004) demonstra a superioridade da rede privada no que condiz à qualidade dos serviços 

prestados, ao grande número de estabelecimentos com internação em relação ao segmento público.  

45 A mesma autora explicita o desenvolvimento do acesso privilegiado à saúde por meio de planos de saúde. 

Este fato demonstra que os usuários do segmento privado possuem renda maior que os usuários do serviço 

público, já que os mesmos possuem planos de saúde. Entretanto, os atendimentos realizados pelo Sistema 

Único de Saúde são em número superiores aos atendimentos do segmento privado. Além disso os usuários do 

segmento público podem retirar os medicamentos necessários ao tratamento de forma gratuita, devido ao fato 

de utilizarem o Sistema Único de Saúde. Entretanto, a maior facilidade de ter acesso aos serviços fica a cargo 

dos usuários que possuem plano privado de saúde, enquanto que os usuários da rede pública de saúde 

permanece nas filas de espera por meses até conseguir o primeiro atendimento, e posteriormente enfrentam 

mais fila para conseguir realizar exames. Estes fatos somados corroboram para a produção de uma imagem 

negativa do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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favorável à dívida externa, a especulação financeira grassava e os investimentos produtivos 

eram escassos [...]” (ESCOREL, 2008, p. 427).  

Neste contexto, ocorreram em 1989 as primeiras eleições diretas para presidência 

sendo eleito Fernando Collor de Melo pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN). 

A primeira medida econômica adotada pelo governo Collor foi o lançamento do 

Plano Collor46 enunciando o objetivo de “acabar com a inflação”. A inflação realmente 

cedeu, porém logo voltou a apresentar números expressivos, o que fez com que o governo 

implementasse o Plano Collor II, congelando preços e salários, mas mais uma vez a 

medida fracassou. 

 Koshiba e Pereira (1996) apontam que 

Collor assumiu a presidência no momento em que o neoliberalismo 

parecia ter triunfado no cenário mundial e adotou o seu figurino. 

Começou extinguindo 24 órgãos e empresas estatais, entre os quais o 
Instituto Brasileiro do Café (IBC), o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA), a Siderbrás, a Portobrás. Realizou leilões de carros oficiais, 

colocou imóveis residenciais da União à venda, afastou funcionários 

públicos, colocando-os em disponibilidade, e pôs em prática um 
programa de privatização de empresas estatais. Não teve tempo de 

concluir o seu trabalho. No meio de seu mandato, as denúncias de 

corrupção acabaram por afastá-lo do poder (KOSHIBA e PEREIRA, 
1996, p. 372-373) 

Assim, depois de um amplo movimento social, devido ao fracasso do Plano Collor 

e das denúncias de corrupção, Collor sofreu o impeachment, em 1992 e assumiu a 

presidência do Brasil o seu vice: Itamar Franco (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro).  

Em 1993, o Governo de Itamar Franco (1992 a 1994) indicou para o Ministério da 

Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que em 1994 lançou o Plano Real, cuja centralidade 

calcava-se em reforma monetária fundada nas medidas de ajuste fiscal, tendo como carro 

chefe a criação de uma nova moeda: o real.  

Devido ao sucesso do plano em promover aparente estabilização da moeda – porém 

a custos perversos para o país
47

 –, o Partido da Frente Liberal (PFL) lançou Fernando 

                                                             
46 Para tanto, os correntistas estavam liberados para retirar do banco até Cr$ 50 mil, o dinheiro que ficou no 

banco foi apropriado pelo Banco Central, que deveria devolvê-lo após 18 meses, entretanto não foi isso que 

aconteceu (KOSHIBA e PEREIRA, 1996).  

47 Segundo Salvador (2010), o plano real fora orientado pela política macroeconômica seguindo orientações 

dos organismo multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse autor aponta que a parir do 
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Henrique Cardoso para a presidência, e neste mesmo ano ele assume a direção do país, e se 

manteve nela por dois governos consecutivos (KOSHIBA e PEREIRA, 1996). 

No início do governo Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2002) difundiu-se no 

Brasil as campanhas em torno de reformas filiadas ao Consenso de Washington (1989), 

onde foram implementadas as medidas de ajuste estrutural (DURIGUETO, 2007). 

Assim, na década de 1990 “assiste-se ao redirecionamento do papel do Estado, 

influenciado pela Política de Ajuste Neoliberal” (BRAVO, 2007, p. 99). Este 

redirecionamento do Estado foi marcado pelo que os neoliberais chamam de “reforma”. Os 

problemas sociais e econômicos do país foram creditados aos problemas no âmbito do 

Estado, desta forma o Estado deveria sofrer “reformas”, reformas estas orientadas para o 

mercado (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). 

Entretanto, a reforma do Estado é operada não no sentido de ampliação de direitos 

sociais, mas fundada em prevalecer interesses patrimonialistas que marcam a sociedade 

brasileira, além da assunção de medidas de ajuste estrutural.  

Assim, alguns autores consideram que a reforma operada na sociedade capitalista 

atual é na verdade uma Contra-Reforma do Estado (BEHRING E BOSCHETTI, 2008), 

devido ao fato de ocorrer o desmonte dos direitos conquistados, conforme apontado 

anteriormente.  

O documento que orientou essa Contra-Reforma foi o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRE/MARE, 1995). Este plano, sob a orientação do Ministro de 

Administração e Reforma do Estado Luis Carlos Bresser Pereira, preconiza um Estado que 

transfira as funções que antes eram suas para a esfera do público não-estatal
48

, assim ele 

passa a ser o regulador e o provedor dos serviços (PDRE/MARE, 1995). A Saúde fora 

situada como área não exclusiva do Estado podendo, portanto, seus serviços serem 

prestados pelas organizações sociais. 

Bravo (2007) aponta ainda dentro deste plano que o Estado proposto pela política 

neoliberal é um Estado Gerencial, com ênfase na descentralização, na eficiência, no 

controle de resultados, na redução dos custos e na produtividade. A Reforma 

administrativa do Estado está assentada, então, em uma Contrarreforma, “pois possui como 
                                                                                                                                                                                         
Fundo de Estabilização fiscal que criou a Desvinculação de Receitas da União permitiu-se a desvinculação de 

20% de impostos e contribuições da área social.  

48 Entende-se por entidade público-estatal as organizações sociais que absorvem os serviços que 

anteriormente à “reforma” eram implementados pelo Estado e é a partir dessas organizações que surge o 

chamado “terceiro setor” (DURIGUETTO, 2007). 
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finalidade uma ordem centrada no mercado e na crítica às estruturas e políticas de 

universalização de direitos [...]” (SOUZA e FILHO, 2013, p. 183).  

Um dos aspectos da “reforma” foi a onda de privatizações que cobriu o país.  

Behring e Boschetti (2008) apontam 

alguns argumentos centrais estiveram presentes como justificativa dos 

processos de privatização: atrair capitais, reduzindo a dívida externa; 
reduzir a dívida interna; obter preços mais baixos para os consumidores; 

melhorar a qualidade dos serviços; e atingir a eficiência econômica das 

empresas, que estariam sendo ineficientes nas mãos do Estado 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 152-153). 

Houve uma intensa desresponsabilização pela política social, o que acabou por 

explicitar o trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais: focalização, privatização e 

descentralização (DRAIBE apud BEHRING e BOSCHETTI, 2008). 

Nesse sentido, com base em Issuani, Draibe (1995) explica que:  

A descentralização é concebida como um modo de argumentar a 

eficiência e a eficácia do gasto, já que aproxima problemas e gestão. 

Argumenta-se ainda que, com a descentralização, aumentam as 
possibilidades de interação no nível local dos recursos públicos e dos 

não-governamentais, para o financiamento das atividades sociais [....] A 

focalização, por sua vez, significa o direcionamento do gasto social a 
programas, e a públicos alvos específicos seletivamente escolhidos pela 

sua maior necessidade e urgência [....] Finalmente, a privatização é „[...] 

entendida como deslocar a produção de bens e serviços públicos para o 
setor privado lucrativo[...]‟ (ISSUANI  apud DRAIBE, 1995, p. 7-8) 

Entretanto, o repasse de recursos previsto pela descentralização não é assegurado e 

a privatização das políticas dicotomiza os cidadãos entre os que podem e os que não 

podem pagar. Logicamente, que os que podem pagar tem acesso à serviços de boa 

qualidade, enquanto os que não podem pagar ficam a cargo de serviços oferecidos de 

baixíssima qualidade. Draibe (1995) explica que  

uma outra forma de privatização é a que propõe o deslocamento da 

produção e/ou da distribuição de bens e serviços para o setor privado não-

lucrativo composto por associações de filantropia e organizações 
comunitárias, ou as novas formas de organizações não-governamentais 

(DRAIBE, 1995, p. 97). 

Como já foi dito, a política de saúde tanto é atravessada pela focalização como pela 

privatização, como pela descentralização. Um exemplo dessa focalização pode ser 

compreendida no que concerne aos hospitais de emergência que atendem somente os casos 
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de urgência e emergência, direcionando a população que não se encaixa nesse quadro às 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA)49.  

Um aspecto da descentralização da política de Saúde brasileira está na deterioração 

da qualidade dos atendimentos, além de impossibilitar a implementação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), tendo em vista que o governo federal não repassa recursos suficientes 

para a sua implementação. Assim, a descentralização opera-se somente na via da 

delegação/transferência de responsabilidades.  

Desta forma,  

o que se tem é um “processo de descentralização destrutiva” por 

desenvolver, por um lado, “o desmonte de políticas sociais existentes – 
sobretudo aquelas de âmbito nacional – sem deixar nada em substituição” 

e por outro lado, por delegar “aos municípios as competências sem os 

recursos correspondentes e /ou necessários” [...] (SOARES apud 
DURIGUETTO, 2008, p. 178-179). 

Em síntese, do ponto de vista econômico efetivou-se um modelo de 

desenvolvimento que tinha como um dos pilares a redução da intervenção do Estado 

visando reforçar a estrutura privada, nacional e internacional, que colocava o mercado no 

centro das estratégias e alijava a classe que vive do trabalho dos processos decisórios e 

participativos bem como dos frutos do desenvolvimento (SOUZA e FILHO, 2013). 

Nesse sentido “a efetivação da política social no Brasil sofre os constrangimentos e 

determinações de uma política econômica e social de corte liberal e regressiva, reduzindo 

as possibilidades de efetivação de políticas de cunho universalistas e de espaços públicos 

democráticos nessa área” (SOUZA e FILHO, 2013, p. 175). 

Nesse contexto de ajuste fiscal e de redimensionamento do papel do Estado, no 

âmbito da Saúde, em 1993, o Ministério da Previdência suspendeu o repasse dos recursos 

para as ações de Saúde e neste mesmo ano o presidente da República vetou o artigo da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias que repassava 30% dos recursos do orçamento da Seguridade 

Social para a saúde (MENICUCCI, 2006). 

                                                             
49 As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são equipamentos públicos de saúde criados pelo Governo do 

Estado do Rio Janeiro, com o objetivo de atender aos casos de urgência na tentativa de diminuir os 

atendimentos realizados pelos hospitais de grande complexidade (informações obtidas no sitio do Ministério 

da Saúde. Acesso em 28/04/2012 no link http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1791). 

Havendo, desta forma uma redução, no investimento em equipamentos da rede SUS (Sitema Único de 

Saúde).   

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1791
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Estas duas medidas tomadas redirecionaram os rumos da política pública, 

provocando crise na questão do financiamento da saúde, gerando a instabilidade de 

recursos alocados no Sistema Único de Saúde (SUS) (MENICUCCI, 2006). Sendo 

constatada a crise, o Ministro da Saúde Adib Jatene pressionou o governo para que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) tivesse fontes estáveis de financiamento. Sob a alegação de 

que as propostas do Ministro não condiziam com a política econômica do país, o mesmo 

foi demitido.  

Segundo a mesma autora em 1996 foi instituída a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF) a partir da Emenda Constitucional (EC) nº 12/1996, a 

qual direcionava parte dos recursos arrecadados  com movimentação financeira bancária 

para o financiamento dos serviços e ações implementados no setor da Saúde.  

Entretanto, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), não 

atingiu seus objetivos devido aos desvios de recursos. Além disso, por meio da Emenda 

Constitucional nº21/1999, a arrecadação feita pela Contribuição provisória sobre a 

Movimentação Financeira (CPMF) foi destinada a Previdência Social (MENICUCCI, 

2006). 

Outro limite referente ao modelo de financiamento do Estado brasileiro, relaciona-

se à “utilização sistemática dos recursos do orçamento da Seguridade Social para garantir o 

superávit primário das contas públicas” (BRAVO, 2007, p. 105). 

Salvador (2010) aponta que a desvinculação de recursos da seguridade social 

realizada por meio da Desvinculação das Receitas da União (DRU) tem importante 

participação na composição do superávit primário
50

. Desta forma, a partir da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), um montante de recursos da área social, 

inclusive da saúde é destinado ao pagamento da dívida pública. 

Destarte, permaneceu instável o repasse de recursos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS),  

o que gerou um movimento nacional conhecido como “ Movimento SOS 

SUS”, em torno da vinculação de recursos para o setor. Contando com a 
resistência da área econômica do governo, a proposta só se constitui 

norma legal com a aprovação da Emenda Constitucional nº.29/2000, que 

garantia recursos mínimos para o financiamento do SUS, sob a forma de 

                                                             
50 O superávit primário é um mecanismo tributário pautado pelos pressupostos de ajuste fiscal, o qual visa 

lastrear a capacidade de endividamento de um país com reservas. 
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vinculação de recursos orçamentários dos diversos níveis de governo [...] 

(MENICUCCI, 2006, p. 80) 

A Emenda Constitucional nº29/2000, destinou aos Municípios, Estados e Distrito 

Federal a responsabilidade de custear a saúde por meio da destinação de uma parte do seu 

orçamento, enquanto a União deveria destinar o mínimo possível do seu orçamento à saúde 

(MENICUCCI, 2006). 

O quadro de desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra que se os 

repasses estão realmente sendo feitos não são suficientes para garantir um atendimento de 

qualidade à população.    

Entretanto, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 

universalização dos serviços, conforme vimos anteriormente. Uma vez anunciado como 

universal o direito à saúde, deveria ser acompanhado de modelo distinto de financiamento, 

o qual assegurasse investimento maior em recursos para que todas as demandas fossem 

atendidas de forma qualificada.  

No entanto, essa “universalização” passa a ser atravessada pelas estratégias de 

ajuste fiscal, ou seja, conformando formas de respostas parciais às demandas com base nas 

parcerias entre entes públicos e privados.  

Assim, a saúde  

fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a sociedade 

civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise. A 

refilantropização é uma de suas manifestações com a utilização de 
agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades 

profissionais, com o objetivo de reduzir os custos (BRAVO, 2007, p. 

100). 

Destarte, delega-se a sociedade civil um papel que, na verdade, é do Estado, 

alterando assim as relações entre ambos, em um contexto de “reforma” do Estado e de 

terceirização dos serviços e dos recursos humanos. Essa terceirização explicita a 

precarização do trabalho, o trabalho por contrato, a falta de concurso público, entre outras 

questões, conforme aponta Bravo (2007). 

Ainda na década de 1990 o Ministério da Saúde editou as Normas Operacionais 

básicas (NOB) – em 1991, 1993 e 1996 –, com o objetivo de definir “as condições 

necessárias à habilitação dos municípios aos diferentes estágios de gestão descentralizada, 

aos quais se subordinam as formas de repasse financeiro do nível federal para os 

municípios” (MONERAT, SENNA e SOUZA, 2001, p. 72) 
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Bravo (2007) aponta que a conjugação entre neoliberalismo e reestruturação 

produtiva no Brasil assim como nos países centrais trouxe como conseqüência o 

desemprego estrutural, a flexibilização das relações trabalhistas, a precarização do 

trabalho, a redução dos direitos, o sucateamento da saúde e também da educação. 

Nesse contexto, a mesma autora aponta que no âmbito da saúde existem dois 

projetos em disputa: o projeto da reforma sanitária e o projeto privatista. 

O projeto de Reforma Sanitária defende um Estado democrático e de direito, 

responsável pelas políticas sociais (BRAVO, 2007). Tem como premissa a saúde enquanto 

um direito social e dever do Estado (Bravo e Matos, 2001). 

O projeto privatista defende um Estado mínimo, ou seja, o Estado deve garantir o 

mínimo aos que não podem pagar. Tem como premissa a ampliação da privatização e das 

parcerias e assim, é um projeto pautado no ajuste neoliberal, como afirma Bravo e Matos 

(2001). 

Em 2002, ano de novas eleições diretas para a presidência, venceu Luiz Inácio Lula 

da Silva que estava filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Sua vitória deveu-se ao forte 

apoio dos movimentos sociais e de setores progressistas das camadas médias, além de 

contar com o apoio de parte do funcionalismo público. 

Com Luiz Inácio Lula da Silva na direção do país esperava-se que a hegemonia 

neoliberal e a política de ajuste fiscal fossem revogadas. Entretanto, o que se verifica é que 

o governo Lula além de manter a mesma orientação econômica do governo Fernando 

Henrique Cardoso, a aprofundou
51

. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as políticas sociais estavam atreladas à 

lógica econômica (BRAVO, 2007). Assim, o Estado dirige suas ações aos mais pobres e 

miseráveis – a aqueles que estão abaixo da linha de pobreza –, deixando os demais a cargo 

da contratação de serviços privados (educação, saúde) (DRUCK e FILGUEIRAS, 2007). 

No setor da Saúde, o governo tanto procurou fortalecer o projeto de Reforma 

Sanitária como o projeto privatista da saúde (BRAVO, 2007). Entretanto, esta não foi uma 

intenção formal do governo, que procurou fortalecer a um projeto ou ao outro de forma 

desigual. Houve um amplo processo de privatização da política de saúde consubstanciado 

nas fundações estatais de direito privado. 

                                                             
51 Tal expectativa já começa a se frustrar ainda em período pré-eleitoral, com a Carta aos Brasileiros onde 

Luiz Inácio Lula da Silva expõe que os contratos nacionais e internacionais seriam respeitados. 
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Sob o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) considera-se que 

o projeto de Reforma Sanitária adquiriu maior visibilidade devido, principalmente, às 

Conferências e aos Conselhos de Saúde, além da Secretaria de Atenção à Saúde
52

 e a 

Secretaria de Gestão Participativa
53

 foram criadas (BRAVO, 2007). 

Em oposição aos espaços abertos para proposição e à criação de espaços 

institucionais para veicular os princípios do movimento, mantiveram-se os problemas de 

financiamento do Sistema Único de Saúde, a focalização da política de saúde – a criação 

do Programa Saúde da Família demonstra esse fato – e a sua privatização, o Estado 

permaneceu sob a ótica Gerencial. 

Além desses pontos, cabe ressaltar que em 2003, sob o governo de Fernando 

Henrique Cardoso foi instituída a Política Nacional de Atenção às Urgências que deve 

garantir a equidade, a universalidade e a integralidade no acesso aos serviços de urgência. 

Essa política tem como foco, conforme aponta Olivar (2006): 

a) Organizar o atendimento de urgência nos pronto-atendimentos, unidades básicas 

de saúde e nas equipes do Programa Saúde da Família; 

b) Estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU/192); 

c) Reorganizar as grandes urgências e os pronto-socorros em hospitais; 

d) Criar retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgências; e  

e) Estruturar o atendimento pós-hospitalar. 

Essa política se desdobra em dois outros eixos: Política Nacional de Humanização e 

Política de Qualificação da Atenção à Saúde, o Programa QUALISUS.  

Em 2004 o governo implementou a Política Nacional de Humanização, o Humaniza 

SUS. Essa política entende a humanização como oferta de atendimentos qualificados, 

como melhoria nos ambientes onde os pacientes são cuidados e conseqüentemente 

melhoria nas condições de trabalho (PNH, 2004). Tem como uma de suas prioridades a 

redução da fila e do tempo de espera, tem como diretriz no que diz respeito à urgência e 

emergência, aos pronto-socorros, aos pronto-atendimentos e à assistência pré-hospitalar e 

outros: 

                                                             
52 A Secretaria de Atenção a Saúde foi criada com o objetivo de “unificar as ações de atenção básica, 

ambulatorial e hospitalar [...]” (BRAVO, 2007, p. 103). 

53 A Secretaria de Gestão Participativa foi criada com o objetivo de “fortalecer o controle social, organizar as 

conferências de saúde e estabelecer a comunicação do Ministério da Saúde com outros níveis de governo e 

com a sociedade” (BRAVO, 2007, p. 103). 
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1-Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, 

garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência. 
2-Comprometer-se com a referência e a contra-referência, aumentando a 

resolução da urgência e a emergência, provendo o acesso à estrutura 

hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários. 
3-Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções 

desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito 

(Política Nacional de Humanização, Brasil,2004). 

Se a princípio a política apresenta avanços formais, o que se verifica, especialmente 

nos hospitais de emergência, é que não se aplica o que ela preconiza. A construção do 

modelo de referência e de contrarreferência não conta com financiamento e política 

equivalente que viabilize a sustentação de seus pressupostos. Dessa forma, a população não 

encontra lastro nas orientações que recebe pela procura de serviços em outras unidades. 

Em 2004 foi implementada a Política de Qualificação da Atenção à Saúde, o 

programa QUALISUS. Esta política se propõe a reorganizar os serviços de emergência de 

cinco hospitais do município do Rio de Janeiro: Hospital Municipal Souza Aguiar, 

Andaraí, Miguel Couto, Rocha Faria e Bonsucesso (BITTENCOURT e HORTALE, 2007). 

Esse programa se propõe a: 

a) Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-

192) para prestar assistência imediata em situações de risco de vida, 
no domicílio, em via pública; desempenhando papel organizador dos 

serviços de emergência com o estabelecimento de grades de 

referência e regulação da sua porta de entrada; b) instalar a central de 

regulação de emergência; c) organizar e melhorar a qualidade do 
atendimento, nos hospitais de emergência; d) definir a retaguarda de 

leitos hospitalares e atenção domiciliar; e) organizar a rede não 

hospitalar de emergências [...] (BITTENCOURT e HORTALE, 2007, 
p. 77). 

Desta forma, esta é mais uma medida tomada com vistas a melhorar a qualidade 

dos serviços de saúde. Entretanto, nenhuma dessas medidas se efetivou no universo dos 

atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

No segundo mandato do governo Lula foram criadas as Fundações Estatais, que são 

regidas pelo direito privado e onde a contratação é via de Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), o que fragiliza as classes trabalhadoras, e como conseqüência traz para a 

saúde “a proposta de criação das fundações de direito privado” (BRAVO e MENEZES, 

2010, p. 59). 
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Apesar do repúdio à proposta manifestada na 13º Conferência Nacional de Saúde, 

em 2007, essa proposta foi aprovada pela Assembléia Legislativa e em 2009 ela foi 

apresentada ao Congresso Nacional. Essa proposta 

descaracteriza o SUS Constitucional nos seus princípios fundamentais e 
todas as proposições que o Movimento Popular pela Saúde e o 

Movimento de Reforma Sanitária sonharam construir em suas lutas desde 

meados dos anos 70. Substitui-se o interesse público por interesses 
particularistas numa privatização perversa do Estado brasileiro [...] 

(BRAVO e MENEZES, 2010, p. 60) 

Sendo assim, nos dois mandatos de Lula, mantiveram-se a lógica de privatização da 

política de saúde, a não viabilização da seguridade social, a precariedade dos serviços 

privados, as desigualdades no acesso, entre outros. 

Destarte, assistimos hoje à reorientação dos rumos, ao desmonte das políticas 

sociais, em especial da política de saúde. Após anos de ajuste fiscal e de hegemonia 

neoliberal, onde a política econômica é favorecida em detrimento da polícia social, “temos 

uma seguridade social dilapidada” (BOSCHETTI, 2004, p. 117).  

Vivenciamos, ainda, o desmonte do Sistema Único de Saúde, marcado pela péssima 

qualidade dos atendimentos, pelos problemas de financiamento, pela privatização dos 

serviços, pelas grandes filas de espera, entre outros. 

Compreender este processo de desmonte da Política Pública de Saúde, explicitado 

neste tópico, não é suficiente. É necessário ir além, buscar alternativas capazes de 

viabilizar, de fortalecer a Reforma Sanitária preconizada na 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e entender que esse fortalecimento não depende de um movimento individual, de um 

movimento de uma categoria, mas sim de um movimento amplo, de um movimento que 

envolva a sociedade em um todo, de um movimento coletivo que envolva os diversos 

segmentos da classe que vive do trabalho. 
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CAPÍTULO II - O contexto sócio-histórico da emergência do Serviço Social e o exercício 

profissional do assistente social na Saúde 

O presente capítulo tem por objetivo problematizar a inserção do Serviço Social, 

em especial, no espaço socioocupacional da saúde, em contexto amplo de transformação 

societária a partir das reconfigurações do mundo do trabalho na forma como se 

particulariza no Brasil contemporâneo. 

 Essa discussão se pauta na assertiva de que a profissão na divisão social e técnica 

do trabalho, ao desempenhar atividades de caráter educativo e formativo, com vistas à 

adequação das condições necessárias à reprodução da força de trabalho, mas, visando 
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também assegurar direitos dos usuários que o procuram, desenvolve seu trabalho em 

condições particulares. 

 No primeiro momento deste capítulo realizamos breve histórico da inserção em 

emergências por parte do Serviço Social no Brasil a partir da ótica de compreensão dessa 

profissão na divisão sócio-técnica do trabalho. Consideramos que a profissão “se configura 

e se recria no âmbito das relações entre Estado e sociedade, fruto de determinante macro-

sociais que estabelecem limites e possibilidades ao exercício profissional” 

(IAMAMOTO,2004,p.39). 

 No segundo tópico refletimos sobre a importância da reflexão sobre ética, 

cotidiano, valor, moral e projeto ético-político para o trabalho profissional dos assistentes 

sociais. Bem como refletimos também sobre as categorias “trabalho” e “processo de 

trabalho” no cotidiano do Serviço Social à luz dos parâmetros ético-políticos que orientam 

a profissão. 

No terceiro e último momento deste capítulo problematizamos a inserção do 

Serviço Social no espaço socioocupacional da Saúde. Acreditamos que esse campo é rico 

em possibilidades de concretização dos princípios do projeto ético-político e do projeto de 

reforma sanitária, sendo necessário que os profissionais desta área tomem como norte 

ambos projetos, pois somente assim teremos um exercício profissional comprometido com 

a classe trabalhadora, com o direito a uma Saúde pública e de qualidade e com uma 

atuação crítica e competente. 

 

 

 

2.1 Divisão social e técnica do trabalho: surgimento e conformação do Serviço Social 

O Serviço social emerge na sociedade capitalista na fase de desenvolvimento do 

estágio monopolista, contexto em que o Estado burguês começa a exercer regulações 

sociais em resposta às manifestações da “questão social”. O Estado, como vimos 

anteriormente, torna-se permeável às demandas da classe subalterna e implementa 

mecanismos de intervenção não somente econômicos mas também políticos e sociais para 

responder às múltiplas expressões da “questão social” que passa a ser alvo e objeto de 

políticas sociais (RAICHELIS, 2011).  
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O Serviço Social tem na “questão social” a base de sua fundação como 

especialização do trabalho, conforme Iamamoto (2008). Essa autora aponta que a “questão 

social”  

sendo desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que 
vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se opõem. É nesta tensão 

entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, 

que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno movidos por 
interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles fugir 

porque tecem a vida em sociedade (IAMAMOTO, 2008, p.28).   

Essa profissão surge, no Brasil, a partir de um amplo movimento de bases 

confessionais, articulado às necessidades de formação técnica e doutrinária do laicato 

(IAMAMOTO, 2007). A legitimação do Serviço Social, neste período, “decorria de sua 

origem de classe e do seu caráter missionário, como meio de fazer face aos imperativos da 

justiça e da caridade de classe [...]” (IAMAMOTO, 2007). 

  O processo de legitimação e consolidação do Serviço Social, dentro da divisão 

social e técnica do trabalho, na sociedade brasileira se constitui por meio da abertura do 

mercado de trabalho, que por sua vez, foi propiciada pela emergência das grandes 

instituições estatais, para-estatais e autárquicas (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008). 

Com o surgimento das grandes instituições criou-se o chão necessário ao rompimento do 

Serviço Social com as suas bases confessionais.  

O Estado passa a ser uma das “molas propulsoras e incentivadoras desse tipo de 

qualificação técnica, ampliando seu campo de trabalho” (IAMAMOTO, pag.93, 2007). 

Esse Estado centraliza, segundo a autora, a política assistencial que, por sua vez, é 

efetivada pelos serviços sociais que são implementados pelas grandes instituições que 

empregam os assistentes sociais. O Estado passa, então, a ser o maior empregador dos 

assistentes sociais. Segundo Raichelis (2011)  

a conformação dessa ordem societária cria, assim, um novo espaço sócio-

ocupacional para o assistente social (e para um conjunto de outras 
profissões) na divisão social e técnica do trabalho, constituindo 

objetivamente as condições através das quais a profissão será demandada 

e legitimada para a execução de um amplo leque de atribuições 

profissionais, notadamente no âmbito das diferentes políticas sociais 
setoriais (RAICHELIS, 2011, p.424). 

O Serviço Social, no Brasil, foi regulamentado como uma profissão liberal. 

Entretanto, o assistente social atua em condições muito adversas de trabalho e outras 

determinações como a qualidade da formação, a precarização das relações trabalhistas, que 
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tem trazido obstáculos para o exercício profissional com relativa autonomia. Segundo 

Iamamoto e Carvalho (2008)  

se esta não vem sendo, historicamente, uma característica básica da 

profissão, ela não exclui, integralmente, certos traços que marcam uma 

prática “liberal” entre os quais se poderia arrolar: a reivindicação de uma 

deontologia (Código de Ética), o caráter não-rotineiro da intervenção, 
viabilizando aos agentes especializados uma certa margem de manobra e 

de liberdade no exercício de suas funções institucionais, [...], a existência 

de uma relação singular no contato direto com os usuários – os “clientes” 
– o que reforça um certo espaço para a atuação técnica, abrindo a 

possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira 

de se interpretar o papel profissional (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2008, p.80). 

O último traço que marca uma prática “liberal” elencado pelos autores citados 

coloca ao Serviço Social uma grande problemática: a “crise” de identidade da profissão no 

que concerne às questões: o que é e o que faz o Serviço Social? Os assistentes sociais que 

exercem a profissão tem certa autonomia nos seus campos de trabalho para apresentarem 

propostas de trabalho que ultrapassem as demandas institucionais (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2008). Entretanto, muitas atividades que são desenvolvidas pelo 

profissional não são de sua competência e acabam sendo, historicamente, concebidas como 

uma atividade realizada pelo Serviço Social, o que coloca, em muitas situações, a profissão 

de forma subalternizada e desprestigiada em relação a outras profissões.  

Esta profissão  

afirma-se como um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao se 
constituir em expressão de necessidades sociais derivadas da prática 

histórica das classes sociais no ato de produzir e reproduzir seus meios de 

vida e de trabalho de forma socialmente determinada (IAMAMOTO, 
2007,p. 88). 

O Serviço Social, então, situa-se no processo das relações sociais e na reprodução 

das classes sociais permeado pela relação antagônica e contraditória entre essas classes que 

são os polos constitutivos da estrutura social (SILVA e SILVA, 2007). 

Pode-se perceber, então, que o Serviço Social articula-se, nas diferentes 

conjunturas, às dinâmicas das classes sociais. O assistente social desenvolve suas 

atividades no sentido da organização da classe trabalhadora, dos grupos sociais que são 

atendidos por ele, com o intuito de que se criem as condições favoráveis ao domínio dessa 

classe (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008).   
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Cabe ressaltar a relação contraditória na qual se situa a profissão na divisão social e 

técnica do trabalho: o assistente social é contratado pela classe dominante – e é ela quem 

contrata e remunera o profissional – para atuar junto à classe trabalhadora – que é quem 

recebe os serviços prestados (SILVA e SILVA, 2007). 

 Importa destacar que anterior à legitimação do Serviço Social temos a Ação Social. 

O Serviço Social surge como um departamento especializado desta Ação, embasado em 

sua doutrina social. A Ação Social “é mais ampla (do que o Serviço Social), exercida sobre 

a estrutura da sociedade, visando transformar ou adaptar os quadros existentes de acordo 

com a época, o lugar, a civilização. É mais um movimento de ideias, um trabalho 

legislativo [...]” (FERREIRA apud AGUIAR, 1982, p.32). 

Já o Serviço Social tem por  

objeto remediar as deficiências dos indivíduos e das coletividades; 
quando se dirige ao ajustamento de um determinado quadro, ele o faz 

para sanar deficiências acidentais de certas circunstâncias, e não de um 

defeito estrutural. O objeto será o mesmo materialmente, mas diferindo 
formalmente (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p.202-203). 

As primeiras escolas de Serviço Social surgiram no Brasil aliadas a ação da Igreja 

Católica (AGUIAR, 1982). Desta forma, em 1932, surge o Centro de Estudos e Ação 

Social de São Paulo (CEAS), cuja necessidade de criação do mesmo expressou-se no 

Curso Intensivo da Formação Social para as moças promovido pelas Cônegas de Santo 

Agostinho e coordenado por Mademoiselle Adèle Loneaux. 

Segundo Oliveira (2004)  

a formação profissional do assistente social, neste período, era baseada na 
influência do pensamento europeu, através do modelo franco-belga, que 

se limitava a uma formação essencialmente pessoal e moral, numa base 
doutrinária, centrada numa perspectiva conservadora (OLIVEIRA, 2004, 

p.55). 

O Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) tinha por objetivo formar 

os seus membros a partir do estudo da doutrina social da Igreja, no intuito dos mesmos se 

tornarem mais eficientes em suas atuações junto a classe trabalhadora visando afastá-los de 

influências subversivas (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008). 

As trabalhadoras sociais desses Centros desenvolviam trabalhos manuais, oficinas 

sobre higiene e procuravam com isso cooptar as operárias com o objetivo de estudar a 
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classe trabalhadora e as suas necessidades e de “adaptá-las ao meio” (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2008). Conforme esses autores,  

a ignorância e a falta de preparo do operário justifica a tutela que o 

assistente social deverá exercer sobre a sua consciência, despertando-lhe 

os sensos de responsabilidade individual e social, para que compreenda a 

correlação entre seus direitos e deveres (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2008, p. 209). 

Duas sócias do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS), viajam a 

Bélgica para entender a organização do Serviço Social e o cursarem. Quando as mesmas 

chegam em São Paulo, iniciam-se os preparativos para a fundação da primeira escola de 

Serviço Social, no Brasil, que ocorreu em 1936 (AGUIAR,1982). A segunda escola de 

Serviço Social do Brasil, surge no Rio de Janeiro, em 1937, também sob influência da 

Igreja Católica. As primeiras estudantes de Serviço Social eram oriundas das classes 

burguesas. 

O Serviço Social brasileiro tem a fonte do seu pensamento e das suas ações fundada 

na Doutrina Social da Igreja no 

ideário franco-belga de ação social e no pensamento de São Tomás de 

Aquino (séc. XII): o tomismo e o neotomismo (retomada em fins do 

século XIX do pensamento tomista por Jacques Maritain na França e pelo 
Cardeal Mercier na Bélgica tendo em vista "aplicá-lo" às necessidades de 

nosso tempo) (YASBEK, 2009, p. 82). 

O que importa a nós nesse período histórico de surgimento das primeiras escolas de 

Serviço Social no Brasil é como e em que bases se dava o exercício profissional desses 

primeiros assistentes sociais, tendo em vista que o Serviço Social surge da “iniciativa de 

grupos e frações de classes dominantes, que se expressam através da Igreja, como um dos 

desdobramentos do movimento do apostolado leigo” (IAMAMOTO, 2007). 

Nesse processo de “recrutamento” de moças para estudar Serviço Social, podemos 

perceber a entrada de funcionárias que trabalhavam dentro das grandes instituições 

assistenciais para o quadro de estudantes (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008). Segundo 

esses autores, ocorre nesse período a ampliação do quadro de estudantes a partir da entrada 

da pequena burguesia. Destarte, a escola de Serviço Social deixa de ser privilégio da alta 

burguesia, fazendo agora parte dela, a classe trabalhadora. 

O mercado de trabalho, neste período, não se coloca como um problema para os 

assistentes sociais, visto que diversas pioneiras estavam em cargos de chefia, coordenação 
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e docência. Entretanto, a problemática central se coloca na questão da luta “pelo 

reconhecimento da profissão e pela exclusividade, para diplomados das inúmeras vagas 

que se foram abrindo no serviço público ou instituições para-estatais e autarquias, no 

campo dos serviços sociais” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p. 188). 

Nesse processo, os elementos necessários para sua consolidação como uma 

categoria profissional, que dentro da divisão sócio técnica do trabalho vende sua força de 

trabalho a burguesia em troca de salário, se tornando assim, um profissional assalariado. 

O Serviço Social em sua gênese atendia aos setores mais empobrecidos da 

sociedade. Conforme a profissão foi se legitimando e se consolidando no Brasil, começou 

a atender também à classe trabalhadora, que por sua vez, era alvo das políticas sociais 

implementadas pelo Estado (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008). Assim, os assistentes 

sociais passaram a executar essas políticas. 

Na implementação dessas atividades, o Serviço Social desenvolvia ações educativas 

e organizativas, objetivando disciplinar o proletariado e enquadrá-lo ao processo capitalista 

de produção (IAMAMOTO, 2007), em especial aos requisitos de formação de mão de obra 

para a indústria em conformação no Brasil. 

O Serviço Social em seus primórdios desenvolvia ações de caráter caritativo e 

assistencial, o que imprimiu à profissão a noção de caridade às suas ações. Assim sendo, os 

assistentes sociais realizavam visitas domiciliares, plantões, distribuíam benefícios, 

organizava reuniões educativas, ministravam curso de formação familiar. Junto aos 

trabalhadores, a ação desenvolvida se dava no sentido de integração, enquadramento do 

operário à empresa, no intuito de adaptá-los ao meio (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2008). 

O Serviço Soccial surge vinculado “ideologicamente à defesa do projeto social 

vigente, construindo assim um projeto conservador estreitamente vinculado aos interesses 

sociais da burguesia e da Igreja católica” (CARDOSO, 2013, p.115). A esse projeto 

conservador denominamos projeto tradicional do Serviço Social54. 

O assistente social intervém nas expressões da questão social, de forma a 

transformar a maneira de agir, de se comportar dos indivíduos no sentido de colocar a 

                                                             
54 A “questão social” era compreendida por esse projeto por meio da naturalização, individualização e 

moralização, o homem era compreendido dentro de relações harmônicas onde a coesão social devia ser 

assegurada. Defendia-se, nesse período, a família, a tradição, a hierarquia, a ordem, prezava-se pelas boas 

maneiras e os bons costumes. 
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classe trabalhadora em uma situação de subordinação ao processo capitalista de produção 

(IAMAMOTO, 2007). Além disso, o assistente social tem em suas ações o componente 

humanitário, o que imprime ao seu exercício profissional a noção de vocação, de missão, o 

que faz com que o profissional desenvolva junto ao usuário de seus serviços, uma prática 

de cunho paternalista, tutelar (IAMAMOTO, 2007). 

Ao passo que o Serviço Social foi desenvolvendo o significado e a necessidade de 

seu trabalho na sociedade, o mesmo percebeu a necessidade de atualizar-se face aos 

desafios expressos no cotidiano. Em 1945 ocorre o primeiro Congresso Pan-Americano de 

Serviço Social no Chile. Esse Congresso ocorre em comemoração aos vinte anos da 

primeira Escola de Serviço Social na América Latina e foi por meio dele que surgiu a 

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) e a Associação Brasileira de 

Assistentes Sociais (ABAS).  

A partir da consolidação da economia dos Estados Unidos no Pós-Guerra e sua 

significativa expansão pela América Latina, pós década de 1945, a hegemonia do 

conservadorismo do pensamento europeu, franco-belga foi substituída pelo pensamento 

conservador norte-americano (OLIVEIRA, 2004). 

Como marco da influência norte-americana Iamamoto e Carvalho (2008) citam o 

Congresso Interamericano de Serviço Social realizado em 1941, em Atlantic City (USA). 

Esse Congresso teve como tema a cooperação entre as Escolas de Serviço Social das 

Américas, amarrando os laços da relação entre as Escolas brasileiras e as Escolas norte-

americanas. 

Já em 1947 ocorre o primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social promovido 

pelo Centro de Estudos e Ação Social (CEAS). Em 1949 ocorre o segundo Congresso Pan-

Americano de Serviço Social, que tem como tema central a “família”. 

Nesse período, adentra no país o debate sobre Desenvolvimento de Comunidade. 

Nas políticas de desenvolvimento de comunidade “a participação era pensada como 

incorporação dos indivíduos em ações previamente elaboradas pelas autoridades ou grupos 

de missionários que desenvolviam programas missionários nas comunidades” (GOHN, 

2007, p. 50).  

A partir dos Congressos de 1947 e de 1949 o Serviço Social se aproxima da 

psicologia e da técnica e se afirma não como uma ciência, mas como um conjunto de 

técnicas utilizadas para resolver os problemas sociais (IAMAMOTO e CARVALHO, 
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2008). As bases do tratamento em Serviço Social se fincavam sobre o diagnóstico e sobre o 

Serviço Social de Casos Individuais e de Grupo (IMAMOTO e CARVALHO, 2008). 

Todos esses Congressos, ocorridos na década de 40, tiveram como ponto central a 

questão da formação em Serviço Social, os objetos, os objetivos, os instrumentos de 

trabalho, entre outros. Esses mesmos pontos reapareceram em muitos outros eventos, 

demonstrando, conforme apontam Iamamoto e Carvalho (2008), a insegurança, as 

limitações e as dúvidas que se faziam presentes no meio profissional. As décadas de 1950 e 

de 1960 sinalizam, conforme Oliveira (2004)  

um impulso das bases científicas da formação profissional no Brasil, 

marcada por uma perspectiva metodologista: mediante a tecnificação da 
profissão, os assistentes sociais eram capacitados para executarem 

programas sociais que viabilizassem respostas modernizantes, inerentes à 

efetivação do modelo desenvolvimentista adotado no país (OLIVEIRA, 
2004, p. 56). 

Buscando qualificar-se tecnicamente e afirmar-se na divisão social do trabalho, o 

Serviço Social nesse período histórico aproximou-se ainda mais das correntes 

psicologizantes, entre elas, a psicanálise, o positivismo e o funcionalismo (SILVA e 

SILVA, 2007). Um segmento do Serviço Social aproximou-se dos trabalhos de cultura 

popular desenvolvidos por Paulo Freire, o que demonstrou a emersão de “uma prática 

questionadora do status quo” (SILVA e SILVA, pag. 29, 2007).   

O exercício profissional começa, desta forma, a deslocar seu eixo de preocupação 

sobre o indivíduo para a comunidade e os profissionais adotam então novas estratégias 

como as reuniões e núcleos de grupos. 

Como vimos no capítulo I, em 1964 é instaurada no Brasil a ditadura militar. E em 

um contexto de luta de classes, de resistência, de organização da classe trabalhadora, do 

movimento estudantil, emerge no Serviço Social, uma tendência modernizadora da 

profissão, que para muitos autores, é o ponto inicial de um Movimento de Reconceituação 

do Serviço Social (SILVA e SILVA, 2007). O Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social, 

a partir da perspectiva hegemônica, no contexto da América Latina, 
impõe aos assistente sociais a necessidade de ruptura com o caráter 

conservador que deu origem à profissão, calcado no atrelamento às 

demandas e interesses institucionais, e coloca como exigência a 

necessidade de construção de uma nova proposta de ação profissional, 
tendo em vista as demandas e interesses dos setores populares que 
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constituem, majoritariamente, a clientela do Serviço Social (SILVA e 

SILVA, 2007, p.72). 

O processo de ruptura com o conservadorismo, iniciado como o Movimento de 

Reconceituação tem seu marco no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em 

1979, conhecido como “Congresso da Virada”, onde “os profissionais da categoria junto 

com o movimento de trabalhadores romperam com o conservadorismo instaurando na 

profissão o pluralismo político” (MORAES, 2007, p.16). 

Esse Movimento de Reconceituação, segundo Silva e Silva (2004) “procura se 

orientar por uma perspectiva dialética, com base na concepção de Estado ampliado, que 

permite perceber a instituição como espaço contraditório e de luta de classes” (SILVA e 

SILVA, 2004, p.39). Esse Movimento foi um marco para o Serviço Social no que diz 

repeito, principalmente, ao comprometimento com os interesses da classe trabalhadora ao 

buscar romper com um exercício profissional comprometido com os objetivos 

institucionais.  

Esse movimento perfilou-se como  

um movimento de denúncia – de auto-crítica e de questionamentos 

societários – que tinha como contraface um processo seletivo de busca da 

construção de um novo Serviço Social latino-americano, saturado de 

historicidade, que apostasse na criação de novas formas de sociabilidade 
a partir do próprio protagonismo dos sujeitos coletivos (IAMAMOTO, 

2008, p.207). 

O Movimento de Reconceituação, segundo Netto (2007), se desenvolveu a partir de 

três perspectivas, principais: I – Perspectiva Modernizadora (64-70); II – Reatualização do 

Conservadorismo (70-79) e III – Intenção de Ruptura (80). Desse processo decorrem três 

projetos profissionais
55

: o modernizador, o fenomenólogo e  a intenção de ruptura 

(CARDOSO,2013). 

A primeira direção se dá com o projeto modernizador ou perspectiva 

Modernizadora. Essa perspectiva busca adequar o Serviço Social “enquanto um 

instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado 

                                                             
55 Partilhamos da compreensão de Netto (2007) segundo a qual “os projetos profissionais apresentam a auto-

imagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 

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

prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 

usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e 

públicas (inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos Estatutos profissionais” (NETTO, 

2007, p. 144). 
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no marco de estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências postas no pós 1964” 

(NETTO, 2007, p.154).  

Netto (2007) coloca que essa vertente fora a que se viu mais apropriada pelos 

profissionais de Serviço Social. Este fato se explica por duas razões também expostas pelo 

autor: “a relação de continuidade que mantinha com a acumulação profissional anterior e a 

sua funcionalidade em face das requisições próprias à institucionalidade construída pela 

autocracia burguesa” (NETTO, 2007, p.154). O projeto profissional modernizador 

expressa uma modernização do conservadorismo no Serviço Social. Temos o projeto 

modernizador como uma continuidade do projeto tradicional acrescido do aprofundamento 

de uma perspectiva teorico-metodológica que é o positivismo (CARDOSO,2013). 

A vertente modernizadora, segundo Oliveira (2007) foi orientada pela perspectiva 

desenvolvimentista, fundamentando-se teoricamente no estrutural-funcionalismo “que se 

pauta na manutenção da ordem social estabelecida, onde o desenvolvimento era 

compreendido como superação do atraso, modernização” (OLIVEIRA, pag.58, 2004). O 

Serviço Social, então, não questionava a estrutura social e preocupava-se com o avanço de 

sua teorização. 

Essa perspectiva tem seu auge nos encontros ocorridos em Araxá (MG) e 

Teresópolis (RJ) e começa a perder hegemonia em 1970, momento em que entra em crise a 

autocracia burguesa (NETTO,2007). Para o autor 

[...] toda a dinâmica sociopolítica e cultural da autocracia burguesa, com 
seus rebatimentos no universo profissional, contribui então para reduzir a 

sua expressão na auto-representação dos assistentes sociais. De uma 

parte, seu conteúdo reformista [..] não atende às expectativas do 
segmento profissional que, agarrado às mais vetustas tradições do Serviço 

Social, resiste ao movimento de laicização ocorrente e se recusa a romper 

com o estatuto e a funcionalidade subalternos historicamente assumidos 
pela profissão [...]. De outra, seu traço conservador e sua colagem à 

ditadura incompatibilizam-na com os segmentos profissionais críticos 

quer em face da autocracia burguesa [...], quer em face dos seus 

substratos teóricos [...]. A expressão ideal das concepções teóricas e 
profissionais destes segmentos diferenciados, objetivando-se 

especialmente (mas não exclusivamente) no segundo lustro dos anos 

setenta, plasma as duas outras direções que compõem o processo de 
renovação do Serviço Social no Brasil (NETTO, 2007, p.157) . 

Netto (2007) designa a segunda perspectiva do processo de Renovação profissional 

como Reatualização do Conservadorismo. Essa direção 
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[...] trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais 

estratificados da herança histórica e conservadora da profissão [...], os 
repõe sobre uma base teórico-metedológica nova, repudiando, 

simultaneamente, os padrões mais nitidamente vinculados à tradição 

positivista e às referências conectadas ao pensamento crítico-dialético, de 
raiz marxiana [...] (NETTO, 2007, p.157).   

Silva e Silva (2007) aponta que essa perspectiva tem suas bases na matriz teórica 

fenomenológica, a qual destaca dimensões da subjetividade. Ao contrário da vertente 

modernizadora, essa perspectiva não ganhou maiores repercussões no interior do Serviço 

Social.  

O projeto fenomenológico reatualiza o conservadorismo presente na profissão 

desde o projeto tradicional. A ação profissional do período pautava-se na psicologização 

das relações sociais e na centralidade da pessoa, sem qualquer questionamento a ordem, 

contribuindo assim para a manutenção do status quo. 

O Movimento de Reconceituação a partir de 1978, sob influência do pensamento 

gramsciano, “pautou-se numa perspectiva dialética, no sentido de fortalecer a prática 

institucional do Serviço Social, articulada à organização dos movimentos populares, 

admitindo-se assim a contraposição dos objetivos profissionais com os institucionais” 

(OLIVEIRA, 2004, p.59).  

Os anos de 1980 a 1990 marcam o amadurecimento teórico e político56 do Serviço 

Social, o que propiciou o surgimento de uma perspectiva crítica dentro da profissão. Essa 

perspectiva é denominada por Netto (2007) de “Intenção de Ruptura”. 

Segundo Netto (2007), essa perspectiva emergiu no seio da academia nos anos 

1970 e só se consolidou no meio profissional a partir dos anos 1980. A vertente em questão 

busca romper com o Serviço Social tradicional e é influenciada pela corrente marxista. É 

nesta vertente que o Serviço Social se aproxima da classe trabalhadora. Para Netto, “o fato 

central é que a perspectiva da intenção de ruptura, em qualquer das suas formulações, 

possui sempre um ineliminável caráter de oposição em face da autocracia burguesa” 

(NETTO, 2007, p. 248). 

A vertente, conforme Silva e Silva (2007),  

                                                             
56 Ressaltamos que tal amadurecimento só foi possível devido a aproximação dos profissionais ao marxismo 

(MOREIRA,2006).  
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[...] se configura num momento de crise da ditadura militar quando a 

sociedade civil passa por um clima de efervescência política, com 
grandes lutas e mobilizações dos trabalhadores. Inseridos nesse contexto, 

os assistentes sociais começam a desenvolver um intenso processo de 

discussão interna, na busca, entre outros aspetos, de um novo perfil 
profissional, de uma identidade com as classes trabalhadoras [...] (SILVA 

e SILVA, 2007, p.83). 

Ao se aproximar da tradição marxista os assistentes sociais avançaram ideo-

politicamente, o que contribui para que realizem leituras críticas em relação ao modo 

capitalista de produção, construindo também no seio da profissão essa possibilidade de 

leitura. 

A vertente de “Intenção de Ruptura” propõe que o Serviço Social rompa com a 

prática profissional conservadora, propõe um Serviço Social crítico. Considera que a 

prática profissional conservadora põe o Serviço Social nas amarras do capitalismo, fazendo 

desta profissão um instrumento do sistema. 

Para Netto (2007), “o projeto de intenção de ruptura evidenciou-se e explicitou-se, 

primeiramente, como produto universitário sob o ciclo autocrático burguês” (NETTO, 

pag.251, 2007). Isto ocorreu devido ao fato de que os assistentes sociais da academia 

podiam se dedicar à pesquisa sem as demandas imediatas do exercício profissional 

(NETTO, 2007).  

Silva e Silva (2007) aponta que durante muito tempo os assistentes sociais tiveram 

o seu exercício profissional orientado por uma perspectiva natural-funcionalista e, assim, 

percebiam a sua intervenção na sociedade como uma prática neutra e entendiam essa 

sociedade como um corpo harmônico. A partir do Movimento de Reconceituação iniciou-

se o questionamento sobre a “neutralidade” do exercício profissional, dando início ao 

debate coletivo sobre a dimensão política da profissão (SILVA e SILVA, 2007).  

Esse processo de amadurecimento profissional culminou na construção de um 

projeto profissional crítico, de ruptura, um projeto ético-político o qual visa hegemonizar-

se na categoria. O projeto ético-político é o projeto profissional hegemônico da categoria 

de assistentes sociais. 

Pensar o projeto profissional requer a articulação de uma dupla dimensão: 

de um lado, as condições macrosocietárias, que estabelecem o terreno 
sócio-histórico em que se exerce a profissão, seus limites e 

possibilidades; e de outro, as respostas sócio-históricas, ético-políticas e 
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técnicas dos agentes profissionais a esse contexto, as quais traduzem 

como esses limites e possibilidades são analisados, apropriados e 
projetados pelos assistentes sociais (IAMAMOTO, 2008, p. 222).  

O projeto profissional é construído por um sujeito coletivo, composto não somente 

pelo profissional que desenvolve a ação, mas por todo o quadro profissional que efetiva a 

profissão, conforme demonstra Netto (2007). Esse mesmo autor explicita que o sujeito 

coletivo constitui uma unidade de diversos, pois seus membros são indivíduos diferentes, 

que possuem formas de pensar, comportamentos diferentes. Assim, “o corpo profissional é 

uma unidade não homogênea, uma unidade de diversos” (NETTO, 2007, p. 145). 

Desta forma, mesmo que um projeto profissional conquiste hegemonia em uma 

dada categoria profissional, isso não quer dizer que ele seja o único projeto daquela 

categoria, pois no corpo profissional estão presentes projetos individuais e societários 

diversos, configurando, desta maneira um espaço plural, onde podem surgir projetos 

profissionais diferentes (NETTO, 2007). 

O projeto profissional do Serviço Social brasileiro é, nos termos de Iamamoto 

(2008), “historicamente datado, fruto e expressão de um amplo processo de luta pela 

democratização da sociedade e do Estado no país, com forte presença das lutas operárias 

que impulsionaram a crise da ditadura do grande capital [...]” (IAMAMOTO, 2008, p.223). 

Tal conjuntura coloca novas demandas ao Serviço Social exigindo, então, novas respostas 

profissionais. Desta forma, também é possível refletir sobre como o projeto ético-político 

visa (re) construir o significado da profissão para além dos limites de sua origem.  

Pois,  

os projetos profissionais requisitam o conhecimento da realidade, o 
conhecimento dos meios e modos de sua utilização, o conhecimento da 

prática acumulada em forma de teoria, e contribui para o estabelecimento 

da prática acumulada em forma de teoria, e contribui para o 
estabelecimento das finalidades ou a antecipação dos resultados objetivos 

que se pretende atingir. Mas também indicam ações profissionais 

adequadas, ao esclarecer os objetivos, as possibilidades e as forças sociais 

participantes [...] (GUERRA, 2007, p.23). 

Sendo assim, o assistente social deve apreender a realidade onde incidirá o seu 

exercício profissional. Pois, essa mesma realidade onde incide sua intervenção é de onde o 

profissional pode extrair possibilidades, estratégias de ação.  O conhecimento da realidade, 

pressupõe, por sua vez, o aprofundamento teórico dos agentes técnicos, explicitando, pois, 

a relação dialética, a unidade entre teoria e prática.    
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Esse projeto realiza-se em diferentes dimensões, conforme nos mostra Iamamoto 

(2008):  

a) nos seus instrumentos legais – que asseguram os direitos e deveres dos 

assistentes sociais e representam a defesa da autonomia profissional na 

condução do seu trabalho na luta por direitos. Sendo historicamente 

condicionados, a legislação está sujeita a aperfeiçoamentos no curso das 
mudanças sociais; b) nas expressões e manifestações coletivas da 

categoria – por meio de suas entidades representativas, que afiançam 

publicamente posições políticas frente ao Estado e á sociedade, às 
políticas públicas e às profissões; c) nas articulações com outras 

entidades de Serviço Social [...] e com outras categorias profissionais e 

movimentos sociais organizados, integrando esforços e lutas comuns; d) 
no trabalho desenvolvido nos diferentes espaços ocupacionais, de forma a 

preservar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer junto aos 

usuários a noção de direito social e a possibilidade da ação coletiva na 

sua defesa na esfera pública, o que requer o aprofundametno teórico-
metedológico e o cultivo da pesquisa como uma dimensão constitutiva do 

trabalho do assistente social; e) no ensino universitário –responsável pela 

qualificação teórica de pesquisadores e profissionais, nos níveis de 
graduação e pós-graduação lato e stricto sensu [...] (IAMAMOTO, 2008, 

p. 225). 

Netto (2007) demonstra ainda, a articulação, a sintonia entre projeto societário e 

projeto profissional,a  relação indissociável entre ambos. Entretanto, explicita que pode ser 

que um dado projeto profissional questione o projeto societário hegemônico. Os projetos 

profissionais articulam-se aos projetos societários  

enquanto programática e ideário, mas as condições da sua realização 
dependem de estratégias as mais diversas que vão desde a construção de 

princípios e diretrizes orientadoras da prática, passando pela definição de 

objetos de pesquisa e intervenção, até as estratégias coletivas de luta e 
resistência (NETTO, 2010, p.28). 

O projeto ético político, considerado hegemônico devido à centralidade do mesmo 

na categoria profissional, está consubstanciado em três pilares: o Código de Ética de 1993, 

a Lei de Regulamentação da Profissão de 1993 e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS 

(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa no Serviço Social) de 1996, que expressam o 

acúmulo de debates para reorientar a direção política de formação e de exercício 

profissional. Conforme aponta Netto (2007), pode-se perceber que 

[...] o projeto ético-político do Serviço Social no Brasil se configurou em 

sua estrutura básica – e, qualificando-a como básica, queremos assinalar 
o seu caráter aberto: mantendo seus eixos fundamentais, ela é 

suficientemente flexível para, sem se descaracterizar, incorporar novas 

questões, assimilar problemáticas diversas, enfrentar novos desafios. Em 
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suma, trata-se de um projeto que também é um processo, em contínuo 

desdobramento [...] (NETTO, 2007, p. 155). 

O Código de Ética de 1993 além de possuir a parte normativa expressa também o 

projeto da profissão e da sociedade, ou seja, elege valores e princípios a serem seguidos 

pelos profissionais (MOREIRA, 2006). 

O Código de Ética (1993) elege os seguintes princípios e valores: a) 

reconhecimento da liberdade como valor central; b) defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; c) ampliação e consolidação da cidadania; 

d) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 

política e da riqueza produzida; e) posicionamento em favor da equidade e da justiça 

social; f) empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; g) garantia do 

pluralismo; h) opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, h) articulação com os 

movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste código e 

com a luta geral dos trabalhadores, i) compromisso com a qualidade dos serviços prestados 

à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional, j) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 

idade e condição física (Código de Ética Profissional do assistente social, 1993).  

Destarte, o Código de 1993 deve iluminar o exercício profissional da categoria, 

deve ser o seu norte. Os princípios e valores presentes nele expressam a direção social e 

política da categoria profissional: o de romper com a ordem social vigente, o de construir 

uma nova ordem societária, sem exploração de classe, etnia ou gênero.  

Além disso, cabe ressaltar que os princípios e valores expostos acima são 

concernentes ao projeto ético-político profissional (COSTA, 2008). 

O projeto ético-político do Serviço Social, conforme aponta Costa (2008), é contra-

hegemônico em relação ao projeto societário que tem em seus fundamentos a ideologia 

neoliberal.  Assim, o projeto ético-político, no cotidiano profissional do assistente social 

vive em constante disputa com outros projetos e também com outras correntes. 

Desta forma, coloca-se como desafio ao assistente social materializar esse projeto 

no seu cotidiano profissional. Fazer com que o projeto ético-político se concretize no 

cotidiano, “[...] requer do profissional de Serviço Social uma constante 
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atualização/capacitação a fim de manter-se em sintonia com a realidade, para dela extrair 

propostas de trabalho [...] (COSTA, 2008, p. 71)”. 

Assim, é requerido do assistente social o desvelamento dessa realidade, a 

capacidade de compreender a realidade social em sua totalidade, em sua complexidade 

(MOREIRA, 2006). Somente a partir desse movimento, o profissional será capaz de propor 

alternativas capazes de intervir nessa realidade visando a sua transformação. 

Esse projeto, segundo Netto (2007), ganha hegemonia no interior da categoria 

profissional nos anos 1990. Para o autor, contribuíram para essa conquista dois elementos: 

o primeiro relaciona-se à ocupação por parte do corpo profissional dos fóruns, conselhos, 

eventos profissionais, espaços de discussão. O segundo relaciona-se a vinculação deste 

projeto profissional a um projeto societário que, antagônico ao das classes que detêm a 

propriedade privada dos meios de produção, tem raízes na vida social (NETTO, 2007).   

A ofensiva do capital imposta à sociedade pelo neoliberalismo contribui para a 

inviabilização do projeto ético-político do Serviço Social.  

De acordo com Netto (2007): 

é desnecessária qualquer argumentação detalhada para verificar o 
antagonismo entre o projeto ético-político que ganhou hegemonia no 

Serviço Social e a ofensiva neoliberal que, também, no Brasil, em nome 
da racionalização, da modernidade, dos valores do primeiro Mundo, etc, 

vem promovendo (ao arrepio da Constituição de 1988) a liquidação de 

direitos sociais (denunciados como privilégios), a privatização do Estado, 
o sucateamento dos serviços públicos e a implementação sistemática de 

uma política macro-econômica que penaliza a massa da população 

(NETTO, 2007, p. 158). 

Desta forma, fica claro o antagonismo presente entre os princípios e valores 

expressos no projeto ético-político e o contexto adverso reforçado pela ofensiva do capital   

na sociedade brasileira. 

Netto (2007) aponta que a saída para superar esse quadro se encontra no próprio 

projeto ético-político. A defesa dos princípios do mesmo coloca-nos na contramão das 

tendências neoliberais. 

Implementar o projeto ético-político no cotidiano profissional em um contexto 

adverso a essa concretização, requer um profissional que conheça suas competências, que 

desenvolva um exercício profissional de qualidade coadunado com a defesa dos direitos 

conquistados historicamente pela classe trabalhadora (GUERRA, 2007). 
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O projeto ético-político não é algo concreto, algo palpável, mas ele pode se 

materializar no cotidiano das ações profissionais, na medida em que consiste em um 

conjunto de valores, premissas e diretrizes para a ação política, construídos processual e 

coletivamente. Esse projeto continua em seu processo de consolidação iniciado, como já 

informamos, na década de 90. 

O assistente social que tem o seu exercício profissional iluminado pelo projeto 

ético-político compromete-se com a transformação social que deve ser subsidiada em um 

movimento coletivo agregando as demais frações da classe que vive do trabalho. É claro 

que essa transformação não depende apenas do exercício profissional do assistente social, 

mas sim das dinâmicas da sociedade como um todo. Por isso que acreditamos que o projeto 

ético-político do Serviço Social é na verdade, um projeto de todos aqueles que vislumbram 

o rompimento com a ordem social vigente. 

 

2.2 Trabalho Profissional, Ética Profissional e Projeto Ético-Político 

Vimos no capítulo um (1) que o ser social se constitui por meio do trabalho – 

processo pelo qual o homem responde às suas necessidades singulares, que por sua vez são 

socialmente construídas. 

É por meio do ato de escolher entre esta ou aquela alternativa, conscientemente, 

que o homem se constitui em um ser ético. A ética “[...] é definida como uma capacidade 

humana posta pela atividade vital do ser social; a capacidade de agir conscientemente com 

base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e obejtivá-las, concretamente, na 

vida social, isto é, ser livre [...]” (BARROCO, 2008, p.19). 

O homem é aqui entendido como ser social. Essa afirmativa se funda na concepção 

de Lukács (2010) na qual o homem é um ser que pertence à natureza, mas que não é, 

exclusivamente, um ser natural. O ser humano pertence, então, a natureza e também à 

sociedade de forma inseparável. A reprodução do ser social pressupõe a inter-relação entre 

natureza e sociedade. 

Para o autor   

[...] o ser humano pertence ao mesmo tempo (e de maneira difícil de 

separar, mesmo no pensamento) à natureza e à sociedade. Esse ser 
simultâneo foi mais claramente reconhecido por Marx como processo, na 

medida em que diz, repetidas vezes, que o processo do devir humano traz 

consigo um recuo das barreiras naturais. É importante enfatizar: fala-se 
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de um recuo das barreiras naturais. É importante enfatizar: fala-se de 

recuo, não de um desaparecimento das barreiras naturais, jamais sua 
supressão total. De outro lado, porém, jamais se trata de uma constituição 

dualista do ser humano. O homem  nunca é, de um lado, essência 

humana, social, e, de outro, pertencente à natureza; sua humanização, sua 
sociabilização, não significa uma clivagem de seu ser (espírito) e corpo 

[...] (LUKÁCS, 2010, p.42)  

Em seu processo de sociabilização, o ser social distancia-se do ser natural, mas sua 

existência permanece submetida às necessidades biológicas de sua auto-preservação e 

reprodução do gênero (LUKÁCS,2010). 

Consideramos trabalho, conforme explicitado no primeiro capítulo, a ação dialética 

de transformação da natureza pelo homem. O trabalho se realiza, portanto, a partir da 

transformação da matéria natural por meio da ação material do homem. Essa 

transformação da natureza se dá através de um pôr teleológico que é exclusivo do homem. 

Na natureza existem apenas processos causais, mas nenhum de tipo teleológico 

(LUKÁCS,2010). 

Ao trabalhar, o homem aciona sua teleologia que se confronta, por sua vez, com o 

conjunto de causalidades. Ao se confrontar com um conjunto de causalidades, o homem 

passa a buscar os meios para alcançar suas finalidades. Desse confronto entre teleologia e 

causalidade temos um objeto que não está mais no plano das idéias, mas no plano do real, 

por meio da objetivação. Esse objeto, que talvez não tenha sido necessariamente o que fora 

projetado anteriormente, e que é teleologicamente objetivado, cria novas relações e cria 

também novas legalidades, características que em outro processo se tornam causalidades  

que não são mais naturais, mas postas pelos próprios homens, pela própria teleologia 

humana (LESSA,2002). 

O homem, “[...] - em qualquer sociedade, vive no cotidiano – espaço da resposta 

imediata” (MATOS, 2013, p.88). É na esfera do cotidiano que prevalece o que é imediato. 

Na vida cotidiana o homem aprende a responder às suas necessidades imeditas, assimila 

hábitos, costumes, normas. Ao incorporar essas mediações, que são socialmente 

construídas, “reproduz o desenvolvimento humano-genérico, mas as formas dessa 

incorporação caracterizam-se por uma dinâmica voltada à singularidade, não à 

geniricidade” (BARROCO, 2008, p.37). 

A palavra cotidiano é frequentemente utilizada para fazer menção às tarefas que 

realizamos repetidas vezes no nosso dia-a-dia. Para Heller (2011) o homem já nasce 
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inserido em sua cotidianidadade. A vida cotidiana é a essência da história, não estando, 

assim, fora da história. Para a autora “a vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é 

sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico” (HELLER, 2011, p.34). 

Na sociedade capitalista é difícil que o homem consiga partir de sua singularidade 

para a genericidade humana, pois o mesmo encontra-se alienado da maioria das suas 

potencialidades humanas, conforme explicita Matos (2013). No cotiadiano o homem vê o 

“nós” através do “eu” e  

o “eu” tem fome, sente dores (físicas ou psíquicas); no “eu” nascem os 
afetos e paixões. A dinâmica básica da particularidade individual humana 

é a satisfação dessas necessidades do “eu”. Sob este aspecto, não há 

diferença no fato de que um determinado “eu” identifique-se em si ou 
conscientemente com a representação dada do genericamente humano, 

além de serem também indiferentes os conteúdos das necessidades do 

“eu” (HELLER, 2011, p.35). 

 As necessidades humanas são apreendidas a partir do “eu” e é a elevação deste eu 

particular ao humano genérico que possibilita a reflexão crítica do cotiadiano. Matos 

(2013) exemplifica muito bem a transição da singularidade ao humano genérico na 

seguinte cena: uma mulher está sendo brutalmente agredida por um homem em uma praça 

pública e existem algumas pessoas observando a cena. Essas pessoas de alguma maneira, 

mesmo que sejam do sexo masculino, de classes, etnias diferentes, irão se identificar com o 

sofrimento daquela mulher. Essa situação pode possibilitar que o indivíduo transite de sua 

particularidade ao humano genérico, entretanto, essa transição não está dada, pois podemos 

até nos entristecer com o que presenciamos, mas podemos também automaticamente 

pensar que aquela mulher que fora agredida fez algo para merecer tal agressão, conforme 

explicita o autor. 

  Porém, a elevação ao humano genérico não significa a abolição da particularidade. 

Parafraseando Heller (2011) “o meio para essa superação dialética parcial ou total da 

particularidade, para sua decolagem da cotidianidade e sua elevação ao humano-genérico é 

a homegenização [...]” (HELLER, 2011 p.43). A suspensão ao humano genérico não 

rompe com o cotidiano, pois este é insuprimível. Pensemos em uma viagem que 

planejamos para um final de semana com o objetivo de “fugir” da nossa rotina, do nosso 

cotidiano. Ao longo desse final de semana ficamos suspensos do nosso cotidiano, mas 

quando voltamos à nossa cotidianidade, porque sempre retornamos, nós já não somos mais 

os mesmos, pois percebemos nosso cotidiano com um olhar diferenciado. 
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Para Heller (2011) os cientistas, artistas, líderes revolucionários e grandes 

moralistas são sujeitos privilegiados na suspensão ao humano genérico. Assim como a 

moral é uma objetivação privilegiada na suspensão da cotidianidade, conforme Matos 

(2013) elucida. 

A vida cotidiana está carregada de alternativas, de escolhas (HELLER,2011). Fazer 

uma escolha entre x ou y tem a ver com as consequências que a escolha por x ou y terá e 

tem a ver também com nossas preferências (VÁZQUEZ,1993). Fazer uma escolha supõe 

optarmos pelo que é melhor ou mais valioso ou pelo que é pior ou menos valioso 

(VÁZQUEZ,1993). Ou seja, a escolha tem para os homens um valor. 

É a atividade humana e as relações que os homens estabelecem entre si que criarão 

os valores (CARDOSO,2013). Para Heller (2011) é valor “tudo aquilo que faz parte do ser 

genérico do homem e contribui direta ou imediatamente, para a explicação desse ser 

genérico” (HELLER, 2011, p.15). 

No processo de sua sociabilização se impôs ao ser social a necessidade de valorar 

as coisas/objetos. De acordo com Vázquez (1993) o homem atribui valor as coisas 

existentes na natureza, aos objetos e aos produtos de seu trabalho assim como constroem 

socialmente os valores que dizem respeito à conduta humana, os valores morais. 

Esses valores morais 

existem unicamente em atos ou produtos humanos. Tão somente o que 

tem um significado humano pode ser avaliado moralmente, mas, por sua 

vez, tão somente os atos ou produtos que os homens podem reconhecer 
como seus, isto é, os realizados consciente e livremente, e pelos quais se 

lhes pode atribuir uma responsabilidade moral. Neste sentido, podemos 

qualificar moralmente o comportamento dos indivíduos ou de grupos 

sociais, as intenções de seus atos e seus resultados e consequências, as 
atividades das instituições sociais, etc (VÁZQUEZ, 1993, p.129).   

São os homens que criam os valores a partir das relações sociais, e estas, por sua 

vez, influenciam nas escolhas feitas por eles. Os valores não são ações, mas são 

influenciados por essas e também as orientam. Os valores são concretizados, portanto, nas 

ações humanas. 

Nossas ações são, então, direcionadas por valores, como: bondade, honestidade, 

prazer, pureza, justiça, valentia, desonestidade, maldade, injustiça. Em todos os tipos de 

valores mencionados temos exemplos de valores positivos ou desvalores. Atribuimos, 

portanto, conteúdo valorativo aos valores, sem que os mesmos deixassem de ser valores. 
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O ser social, no seu cotidiano, passa a buscar compreender o que é bom ou ruim, 

correto ou incorreto, enquanto um comportamento humano para si e para a coletividade 

(CARDOSO,2013). Surge, desta forma, a necessidade da criação de regras, pois é “a partir 

desse juízo de valor e dos valores estabelecidos socialmente” [que] “vão sendo geradas 

ações, atitudes, que se tornam hábitos e costumes” (CARDOSO, 2013, p.41). 

Entendemos por moral um “conjunto de normas e regras destinadas a regular as 

relações dos indivíduos numa comunidade social dada, o seu significado, função e validade 

não podem deixar de variar historicamente nas diferentes sociedades” (VÁZQUEZ, 1993, 

p.25). Admitmos, nessa lógica, a historicidade da moral, pois se entende por moral o modo 

de ser, de se comportar do homem que em sua essência é um ser histórico. 

A moral diz respeito às ações dos indivíduos. E tem a ver com normas. As normas 

morais podem não se traduzir em leis, mas dependem da aceitação, da interiorização das 

mesmas pelos indivíduos. 

A moral, “como forma de comportamento humano, possui também um caráter 

social, pois é característica de um ser que, inclusive no comportamento individual 

comporta-se como um ser social [...]” (VÁZQUEZ, 1993, p.53). Para Vázquez, a moral 

possui um caráter social porque: 

a) Os indivíduos se sujeitam a princípios, normas ou valores socialmente 

estabelecidos; b) regula somente atos e relações que acarretam 
consequências para outros e exigem necessariamente a sanção dos 

demais; c) cumpre a função social de induzir os indivíduos a aceitar livre 

e conscientemente determinados princípios, valores ou interesses 

(VÁZQUEZ, 1993, p.56).     

Quando nascemos, os valores e as normas já estão estabelecidos na sociedade em 

que vivemos. Entretanto, não podemos tomá-los como dados, pois o homem enquanto ser 

que em sua essência é histórico, como vimos anteriormente, pode manter, desconstruir ou 

construir os valores que também são históricos, passíveis, então, de mudanças. O homem, 

então, se sujeita a  princípios, normas e valores de uma dada época histórica. Entretanto, é 

o homem produto e produtor da história, dependendendo dele, então, a construção de 

valores humanos emancipadores (IASI , 2011). 

 A moral tomada como comportamento é tanto comportamento do indivíduo como 

do grupo social. A sociedade se compõe de homens e não existe independente dos 
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indivíduos. Assim como os indivíduos não existem fora da sociedade, fora do conjunto das 

relações sociais nas quais se inserem (VÁZQUEZ ,1993). 

Mesmo quando a moral se trata da conduta de um sujeito, não estamos diante de 

uma conduta individual que trará consequências apenas para o indivíduo. “Trata-se de uma 

conduta que tem consequências, de uma ou de outra maneira, para os demais e que, por 

esta razão é objeto de sua aprovação ou reprovação” (VÁZQUEZ, 1993, p.54). Para 

Vázquez (1993) os atos de um indivíduo que não interferem em alguém não podem ser 

objetos de uma qualificação moral. O autor exemplifica: um indivíduo que se encontra 

sentado em uma praça pública por algum tempo, não é passível de uma qualificação moral. 

Porém, se uma pessoa escorrega ou cai próximo a este indíviduo e o mesmo não se levanta 

para ajudar,  pode ser objeto de qualificação moral, porque afeta o outro, mais exatamente, 

minha relação com outros indivíduos (VÁZQUEZ,1993). A moral, então, “possui um 

caráter social enquanto regula o comportamento individual cujos resultados e 

consequências afetam os outros” (VÁZQUEZ, 1993, p.54). 

A moral possui também uma função social: a de regular as relações entre os 

homens com o objetivo de manter a garantir uma determinada ordem social, conforme 

explicita Vázquez (1993). A moral 

 implica, portanto, numa relação livre e consciente entre os indivíduos ou 

entre estes e a comunidade. Mas esta relação está também socialmente 
condicionada, precisamente porque o indivíduo é um ser social ou um 

nexo de relações sociais. O indivíduo se comporta moralmente no quadro 

de certas relações e condições sociais determinadas que ele não escolheu, 

e dentro também de um sistema de princípios, valores e normas morais 
que não inventou , mas que recebe socialmente e segundo o qual regula 

as suas relações com os demais ou com a comunidade inteira 

(VÁZQUEZ, 1993, p.56) 

Ao afirmarmos que a ação moral pressupõe a escolha livre e consciente do 

indivíduo, não estamos tratando de uma consciência crítica e reflexiva, mas sim da 

interiorização de uma norma (CARDOSO,2013). Como essa interiorização não se deu a 

partir de um processo critico-reflexivo, a exigência genérico social torna-se uma exigência 

para sua singularidade.  

A função social da moral de induzir o indivíduo a aceitar determinados princípios e 

valores e a se submeter às exigências socioculturais através de normas de conduta e 

deveres, pode se configurar como uma forma de alienação (BARROCO, 2008). 
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A função ideológica da moral está em aceitar padrões ou normas que contribuam 

para uma integração social que viabilize necessidades privadas, alheias ou estranhas às 

capacidades emancipadoras dos homens, conforme elucidado por Barroco (2013). A moral 

surge como uma necessidade de assegurar a concordância de cada um com os interesses 

coletivos (VÁZQUES,1993).  

Cabe ressaltar que os interesses coletivos se expressam em uma dada sociedade e 

em uma determinada época histórica. Então, quando definimos a moral com um conjunto 

de regras e normas que regem uma determinada sociedade, estamos dizendo que esse 

conjunto de regras e normas é o hegemônico, o dominante. Mas a existência dessa moral 

dominante não exclui a existência concomitante de outras morais que muito possivelmente 

são antagônicas à moral dominante (CARDOSO, 2013). 

A moral é o objeto de estudo da ética. A “ética é teoria, investigação ou explicação 

de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral 

considerado porém na sua totalidade, diversidade e variedade [...]” (VÁZQUEZ, 1993, 

p.11). Não cabe a ética formular juízos de valor, cabe a ela problematizar os motivos de 

existirem uma pluralidade de morais e os motivos pelos quais os homens ao longo da 

história escolheram entre esta ou aquela prática moral. 

Ética e moral, na contemporaneidade, são tomadas como sinônimos. Entretanto, o 

que há de comum em ambas está o fato de serem históricas, mutáveis e sociais 

(CARDOSO,2013). Para a autora 

enquanto a moral diz respeito à vida cotidiana, à prática, a ética diz 
respeito a uma abstração desse cotidiano para uma reflexão crítica sobre a 

moral. Isso se traduzirá em ações nesse mesmo cotidiano – a reflexão e a 

ação ética – que se concretizarão a partir das ações morais dos sujeitos, 

nas escolhas que estes realizam diante do conjunto de normas e regras 
sociais que passam a comportar um caráter crítico reflexivo, traduzindo-

se em ações éticas na elevação das singularidades à genericidade e não 

apenas da submissão dos desejos individuais às exigências genérico-
sociais (CARDOSO, 2013, p.53). 

A reflexão ética supõe a suspensão da cotidianidade e a ação ética supõe escolhas 

críticas e conscientes diante da uma determinada moral. Não é a ética que cria os 

princípios, valores e normas. A ética se depara com eles em uma determinada sociedade e 

partindo das práticas morais busca determinar a essência da moral, sua origem, a natureza e 

a função dos juízos morais, as condições objetivas e subjetivas do ato moral 

(VÁZQUES,1993). 
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A ética no sentido explicitado acima é, portanto, reflexão teórica e ação livre 

voltada ao humano genérico (MATOS,2013). A ética por não ser a moral, não pode ser 

reduzida a um conjunto de regras e normas. Conforme explicitado por Vázquez (1993), a 

moral vem do latim mos ou mores, costume ou costumes. Já a ética vem do grego ethos, 

que significa caráter, modo de ser. Tanto ethos como mos “assentam-se num modo de 

comportamento que não corresponde a uma disposição natural, mas que é adquirido ou 

conquistado por hábito” (VÁZQUEZ, 1993, p.14).  

 Enquanto reflexão crítica a ética faz juízo de valor sobre a realidade, mas os 

valores não são os fundamentos dessa realidade. A ética busca apreender na realidade as 

tendências e possibilidades para a vigência de valores (BARROCO,2008). Desta forma, 

se a reflexão ética perder seu compromisso com valores, ela deixa de ter 

sentido; se não apreender a fundação desses valores na realidade, não 

cumpre seu papel teórico; se abrir mão da crítica, deixa de ser reflexão 
ética para se tornar uma doutrina. 

Por essas peculiaridades, tal ética é de caráter revolucionário, ou seja, é 

crítica à moral do seu tempo e possibilidade de projeção ideal de uma 

sociedade em que os homens possam se realizar livremente, sempre com 
base nas possibilidades reais e em face do desenvolvimento genérico já 

realizado [...] (BARROCO, 2008, p.56-57). 

A ética tem em seu fundamento a liberdade (HELLER, 2011). A liberdade é aqui 

apreendida como capacidade humana. Não no sentido liberal do termo em que a liberdade 

é entendida no direito limitado do indivíduo, direito do indivíduo limitado a si mesmo, 

onde a liberdade resume-se ao direito à propriedade privada. 

Marx (2013), nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, entende a liberdade 

como uma capacidade inerente ao ser social. Ele atrela a liberdade real à construção de 

uma nova ordem social, pois no modo de produção capitalista se prima pelo interesse 

particular, pela conservação da propriedade privada, e, portanto, retira do homem as suas 

possibilidades de escolha. 

 A liberdade para Barroco (2008) “é, ao mesmo tempo, capacidade de escolha 

consciente dirigida a uma finalidade, e, capacidade prática de criar condições para a 

realização objetiva das escolhas, para que novas escolhas sejam criadas [...]” (BARROCO, 

2008, p.60-61). O que possibilita a liberdade é o trabalho potencialmente livre, enquanto 

atividade criadora e potenciadora das capacidades do ser social e como tal não seja um 

meio de sobrevivência nem tão pouco um meio de exploração, como o é na sociedade 

capitalista. 
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A plena liberdade dos homens está, em Marx, na superação da ordem do capital que 

conduzirá os homens à emancipação humana. A emancipação humana, tal como pensada 

por Marx, como nos mostra Iasi (2011), exige a superação da mercadoria, do capital e do 

Estado, conforme explicitado também no capítulo 1 deste trabalho. 

Trata-se, conforme pontuado, anteriormente, na construção de uma outra 

sociabilidade, baseada na liberdade e na igualdade, na qual “em lugar da velha sociedade 

burguesa, com suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação em que o 

livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos” 

(ENGELS e MARX, 2008, p.31).  

Quando nos referimos às profissões, a ética  

é a reflexão sobre a moralidade profissional - estamos entendendo 

moralidade profissional como a reunião de fundamentos morais de uma 

profissão; a maneira ou modo como tais fundamentos são vivenciados – 
que possibilita a suspensão da cotidianidade ao pensar a relação do eu 

com o coletivo, estabelencendo parâmetros para a relação do profissional 

com a sociedade (CARDOSO, 2013, p.85) 

É a ética, portanto, que pode possibilitar aos profissionais a suspensão da 

cotidianidade na superação da imediaticidade e da urgência características do cotidiano. 

A natureza da ética profissional não pode ser considerada estática, pois a mesma é 

permeada por conflitos e contradições e, assim, não deve ser apreendida isoladamente, 

deve ser apreendida em um contexto maior, o da vida social (BARROCO, 2008). 

Para Barroco (2088) a ética profissional possui três dimensões. A dimensão 

filosófica, que “fornece as bases teóricas para uma reflexão ética voltada à compreensão 

dos valores, princípios e modos de ser ético-morais e oferece os fundamentos para uma 

concepção ética” (BARROCO, 2008, p.69). Essa dimensão tem a ver com o 

comportamento profissional e sua relação com a totalidade da vida cotidiana. 

Outra dimensão é a moral-prática, que para Barroco (2008) se desdobra em modo 

de ser. Essa dimensão remete-se à moralidade profissional, o que produz a imagem da 

profissão. Essa imagem tem a ver com a ação no cotidiano institucional dos agentes 

técnicos e com o produto dessas ações, nessas ações por, sua vez, se inscrevem valores e 

finalidades. 

A última esfera é a da normatização, que se objetiva no Código de Ética (1993) 

profissional, com suas normas, direitos, deveres e sanções. Esse código em especial orienta 
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e aponta uma direção ética e um projeto político para a profissão, como mencionamos 

anteriormente. 

É muito comum que os projetos profissionais sejam interpretados como sinônimos 

da ética profissional. Entretanto, a ética profissional é um dos elementos que compõem um 

projeto profissional.Tanto a ética profissional como o projeto profissional se encontam 

expressos no código de ética, pois o código ao expressar um projeto profissional, expressa 

também sua ética profissional (CARDOSO,2013). 

Pode-se dizer que  

de modo concreto, o código de ética expressa tanto a ética profissional a 
qual estamos vinculados em um determinado momento histórico, quanto 

o projeto de profissão e de sociedade incorporados e defendidos por essa 

profissão, sendo a sistematização de valores e princípios – ou seja, suas 
referências filosóficas e teóricas – e da postura profissional, orientando 

um dever ser profissional na construção de um modo de ser (CARDOSO, 

2013, p.89) 

No tópico anterior refletimos que não podemos pensar os projetos profissionais sem 

ralacioná-los com os projetos societários. Os projetos societários são projetos de classe, 

projetos coletivos que apresentam imagem de sociedade a ser construída (NETTO,2007). 

Já os projetos profissionais  

apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 

legitimam socialmente, delimitam e piorizam seus objetivos e funções, 

formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, 

com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais 
privadas e públicas (inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento 

jurídico dos estatutos profissionais) (NETTO, 2007, p.144). 

 Pensar o Serviço Social nessa dinâmica societária requer que recapitulemos que o 

Serviço Social conforma-se na divisão social e técnica do trabalho. Essa profissão 

enquanto especialização do trabalho coletivo dentro da divisão sócio técnica do trabalho, 

participa do processo de produção e reprodução das relações sociais57 assumindo 

particularidades da sua forma de produção de valores de uso. 

                                                             
57 Entendemos que a  reprodução das relações sociais “ não se reduz, pois à reprodução da força viva de 

trabalho e dos meios materiais de produção. Não se trata, apenas, da reprodução material no sentido amplo: 

produção, consumo, distribuição e troca de mercadorias. Refere-se à reprodução das forças produtivas e das 

relações de produção na sua globalidade, envolvendo também, a reprodução espiritual: isto é, das formas de 

consciência social, jurídicas, filosóficas, artísticas, religiosas e de antagonismos de classes [...]” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 99) 
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As condições em que se dá o exercício profissional dos assistentes sociais são 

historicamente determinadas assim como a profissão é atravessada por uma contradição em 

processo: “a necessidade de responder às demandas institucionais à profissão – uma 

condição de sua existência – e, pelo mesmo caminho, colocar em questão o processo de 

produção e reprodução social que geram aquelas demandas” (MOTA,2010,p.29). 

O mesmo processo de institucionalização do Serviço Social na divisão sócio técnica 

do trabalho é o que cria as “condições concretas para que o trabalho do assistente social 

ingresse no processo de mercantilização e no universo do valor e da valorização do capital, 

móvel principal da sociedade capitalista” (RAICHELIS,2011,p.423).   

Pensar o Serviço Social enquanto trabalho requer que compreendamos as diferenças 

entre trabalho produtivo e improdutivo. 

Entende-se por trabalho produtivo aquele que é fonte de valor. Ou seja, trabalho 

produtivo é aquele de onde pode ser extraído mais valia, é aquele que produz mais valia. 

Parafraseando Granemann, “Um mestre escola é um trabalhador produtivo quando trabalha 

não só para desenvolver a mente de crianças, mas também para enriquecer o dono da 

escola” (GRANEMANN,1999, p.159). Assim, o assistente social mesmo que não esteja no 

chão da fábrica produzindo, se constitui em trabalhador produtivo, gerando as condições 

necessárias para a extração de mais valia (GRANEMANN, 1999). 

Trabalho improdutivo é aquele que, por sua vez, não produz mais valia, que não 

gera o valor adicional. Para a autora “é trabalho improdutivo aquele no qual o trabalhador 

troca seus esforços, suas capacidades por dinheiro necessário a sua subsistência” 

(GRANEMANN,1999, p. 160).  

Nessa perspectiva, um assistente social que desenvolve uma política pública, por 

exemplo, pode ser considerado como trabalhador improdutivo, porque ele foi empregado 

pelo Estado, e assim, não gera o mais valor para ser extraído por ele 

(GRANEMANN,1999). Da mesma forma, a atividade de um assistente social pode tanto 

ser trabalho produtivo, como improdutivo, dependendo da instituição para a qual vende a 

sua força de trabalho. Iamamoto (2008) considera que para que o Serviço Social seja 

reconhecido enquanto trabalho, precisa ser considerado a partir do processo de trabalho. 

O exercício profissional do assistente social não deve ser analisado isoladamente, 

pois ele faz parte de um processo histórico, é um produto histórico, uma expressão das 

necessidades sociais criadas a partir da relação entre o Estado e a sociedade cilvil, entre as 
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classes  e as instituições criadas por elas. Sendo assim, deve ser levado em conta os seus 

condicionantes sejam eles internos ou externos, conforme nos aponta Iamamoto (2008). Os 

primeiros relacionam-se à dimensão técnico-operativa do Serviço Social (instrumentos de 

trabalho, estratégias e técnicas). E os segundos relacionam-se às circunstâncias históricas 

em que ocorre o exercício profissional (as relações de poder, os recursos, as políticas 

sociais do período, entre outros). 

Entendemos o trabalho profissional, a atividade do assistente social como partícipe 

de processos de trabalho58. O processo de trabalho conforme apontamos no primeiro 

capítulo deste trabalho possui alguns elementos como o próprio trabalho, o objeto, os 

instrumentos e os meios de trabalho. 

Nos processos de trabalho nos quais se inserem o Serviço Social também estão 

presentes esses elementos. O exercício profissional, conforme aponta Iamamoto (2008), se 

constitui como sendo o próprio trabalho. Conforme a autora, o objeto de trabalho do 

assistente social são as múltiplas expressões da questão social e os instrumentos de 

trabalho são os mais variados, o principal deles é a linguagem, mas ainda existem os meios 

materiais, humanos, financeiros, entre outros. 

Entretanto, não existe uma única matéria e um único meio de trabalho do Serviço 

Social. Porque cada processo de trabalho exige do assistente social conhecimentos, 

instrumentais e objetos de trabalho específicos (GRANEMANN,1999). Desta forma, 

desenvolvem-se diversos processos de trabalho no cotidiano profissional do Serviço 

Social. 

A partir desta análise cabe-nos neste momento, abordar as questões relativas a esses 

processos de trabalho no cotidiano profissional a partir das particularidades  do Serviço 

Social em sua conformação no Brasil. 

O Serviço Social brasileiro, apesar de ser regulamentado como uma profissão 

liberal, não o exerce desta forma, principalmente, devido ao fato de a população atendida 

por ele não ter condições de pagar pelos serviços prestados (IAMAMOTO, 2008). 

Desta forma, o assistente social vende a sua força de trabalho ao capitalista ao 

ingressar no mercado de trabalho, para receber em troca o salário. 

                                                             
58

 Para compreensão aprofundada sobre a temática conferir Iamamoto (2008). 
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Deste modo, o agente profissional contratado pela instituição empregadora ingressa 

no mercado de trabalho como proprietário de sua força de trabalho especializada e dotado 

de qualificação específica para a condução do seu trabalho (RAICHELIS, 2011).  

Essa condição assalariada do assistente social requer do mesmo a introjeção  

de parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de 
trabalho, consubstanciadas no contrato de trabalho, que estabelecem as 

condições em que esse trabalho se realiza: intensidade, jornada, salário, 

controle do trabalho, índices de produtividade e metas a serem 
cumpridas. Os empregadores definem ainda a particularização de funções 

e atribuições consoante as normas que regulam o trabalho coletivo. 

Oferecem ainda o background de recursos materiais, financeiros, 
humanos e técnicos indispensáveis à objetivação do trabalho e recortam 

as expressões da questão social que podem se tornar matéria da atividade 

profissional. Assim, as exigências impostas pelos distintos empregadores, 

no quadro da organização social e técnica do trabalho, também 
materializam requisições, estabelecem funções e atribuições, impõem 

regulamentações específicas ao trabalho a ser empreendido no âmbito 

coletivo, além de normas contratuais (salário, jornada, entre outras), que 
condicionam o conteúdo do trabalho realizado e estabelecem limites e 

possibilidades à realização dos propósitos profissionais  (IAMAMOTO, 

2008, p. 218). 

Desta forma, fica evidenciada a relativa autonomia (IAMAMOTO, 2008) da qual 

desfruta o assistente social no cotidiano das instituições. 

O assistente social enquanto profissional assalariado vende a sua força de trabalho 

para uma determinada instituição, seja ela estatal ou privada, que demandou os seus 

serviços. Essa instituição é que possui os meios de trabalho material, financeiro e humano 

para que o trabalho profissional do assistente social se realize, se objetive (IAMAMOTO, 

2008). Assim, o assistente social detém uma relativa autonomia no que diz respeito a 

condução dos seus atendimentos. Isso lhe é garantido pelo seu Código de Ética (1993) e 

pela sua Lei de Regulamentação (1993), que por sua vez, permitem a materialidade ao 

projeto ético-político no cotidiano institucional.  

Por meio desse projeto profissional, o assistente social consegue resguardar essa 

autonomia relativa na condução do seu exercício profissional, pois a legislação profissional 

representa uma defesa da autonomia profissional (IAMAMOTO, 2008). 

Essa autonomia relativa resguardada no cotidiano da instituição empregadora abre 

ao assistente social a possibilidade de imprimir direção política ao seu exercício 

profissional (IAMAMOTO, 2008). 
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O trabalho profissional comprometido com o Projeto Ético Político exige que o 

sujeito que o executa esteja qualificado para realizar um trabalho complexo, social e 

coletivo, que seja capaz de propor e negociar com os empregadores, que lute pela 

ampliação dos direitos da classe trabalhadora, que defenda sua autonomia técnica, suas 

atribuições e prerrogativas profissionais (RAICHELIS,2011). 

O Projeto Ëtico-Político do Serviço Social é caudatário da perspectiva denominada 

por Netto (2007) de Intenção de ruptura e ele possui suas raízes na ruptura com o 

conservadorismo profissional. Este projeto “ao negar o histórico conservadorismo da 

profissão aponta, propositivamente, para a construção de um exercício profissional 

comprometido com a justiça social e a liberdade, valores centrais do atual código de ética, 

promulgado em 1993” (MATOS,2013,p.97). 

Ser um assistente social comprometido com o projeto ético-político não é uma 

tarefa fácil. E não o é, primeiro porque este projeto considerado hegemônico na categoria 

profissional enfrenta embates com o projeto burguês hegemônico na contemporaneidade. 

Segundo, porque acreditamos, conforme aponta Matos (2013), que este projeto profissional 

expressa um embate com a sociabilização primária dos assistentes sociais e os valores 

morais internalizados nesse processo de sociabilização. 

 Estes embates, em sua grande maioria, não são travados pelos assistentes sociais 

no cotidiano profissional. Percebemos constantemente que os profissionais acabam por 

adotar valores para sua vida privada e outros valores para a vida profissional, como se 

fosse possível, por exemplo, uma pessoa colocar um jaleco e dizer: agora sou assistente 

social e tirar o jaleco e dizer: não sou mais profissional. Assim como existem profissionais 

que dizem pautar o projeto ético-político no cotidiano institucional, mas reproduzem nas 

suas atividades discursos preconceituosos. No cotidiano profissional é requerido dos 

assistentes sociais um posicionamento e uma direção ética em todos os tipos de 

intervenções.  

O trabalho enquanto atividade do sujeito requer de nós um olhar investigativo sobre 

aquele que executa essa atividade transformadora, no nosso caso, sobre o assistente social. 

O Serviço Social é uma profissão com recorte de gênero, devido ao fato, de a 

maioria dos profissionais serem mulheres. Este fato expressa alguns pontos à profissão, 

conforme aponta Iamamoto (2008): o assistente social absorve a imagem social da mulher 
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da sociedade capitalista de produção, assim como absorve também as discriminações feitas 

às mulheres no mercado de trabalho como, por exemplo, o rebaixamento dos salários. 

Outro ponto a ressaltar faz menção a uma pesquisa realizada sobre o perfil dos 

assistentes sociais brasileiros, demonstrado por Iamamoto (2009), onde os resultados 

expressaram que 78,16% dos profissionais atuam em instituições públicas estatais, 77,19% 

possuem apenas um vínculo profissional e que 55,68% desses vínculos são estatutários, 

50,70% trabalha quarenta horas semanais, 55,34% possui apenas graduação e 35,26% têm 

título de especialista e é uma categoria formada basicamente por mulheres (97%). Além 

desses dados cabe ressaltar o caráter de servidor público imprimido à profissão, devido ao 

fato de seu maior empregador ser o Estado. 

As transformações engendradas na sociedade capitalista de produção pela 

reestruturação produtiva e pela Reforma do Aparelho do Estado têm impactado o Serviço 

Social. Devido a essas transformações, os assistentes sociais como constituintes da classe 

que vive do trabalho e são, portanto, apartados dos meios de produção e desta maneira 

necessitam vender sua força de trabalho, como vimos anteriormente, assistem, na 

contemporaneidade, à redução dos postos de trabalho, à terceirização em suas contratações, 

à redução de salário, às demissões, à redução da realização de concursos públicos, entre 

outros (IAMAMOTO, 2008). Ou seja, assistem à precarização das relações de trabalho. 

Os assistentes sociais, enquanto pertencentes à classe trabalhadora, precisam se 

submeter às instituições, como condição de se reproduzirem socialmente (VALLE,2012). 

Esses profissionais são contratados pelas instituições que já posssuem um projeto 

institucional e o profissional é demandando para viabilizá-lo.  

Podemos constatar também que o Serviço Social tem sido chamado a dar respostas 

a demandas que afastam o profissional da relação direta com os usuários. Raichelis (2011) 

a título de exemplo em torno dessas atividades aponta o preenchimento de formulários e a 

realização de cadastramento da população. Essas atividades burocráticas e repetitivas 

muitas vezes não agregam conhecimento e reflexão sobre os dados coletados e são 

atividades que se encerram em si mesmas, pois são atividades que dificultam o 

estabelecimento de relações continuadas, não havendo assim, continuidade aos 

atendimentos, conforme aponta a autora. 

Somado à precarização, foram abertas outras possibilidades, outros campos 

profissionais de trabalho ao Serviço Social. Com a Constituição Federal de 1988, a 
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assistência social foi considerada política pública e se constitui em um espaço sócio-

ocupacional privilegiado do Serviço Social (IAMAMOTO, 2008). 

A partir da criação dos conselhos setoriais de Políticas Públicas
59

, abriu-se mais um 

campo de trabalho do Serviço Social. Os assistentes sociais inseridos nesses Conselhos 

capacitam os conselheiros, organizam a população, dão assessoria e consultoria aos 

movimentos sociais e às políticas públicas, elaboram planos estratégicos, entre outros 

(IAMAMOTO, 2008) 

Observa-se, portanto, que apesar da retração do mercado de trabalho em alguns 

campos, o mesmo encontra-se em expansão, em ampliação no caso do Serviço Social. 

Em um contexto de reordenamento das funções estatais com redução do papel do 

Estado, o assistente social também depara-se com alguns limites colocados ao seu 

exercício profissional.  

Ao se refuncionalizar o papel do Estado, transfere-se para a sociedade civil parte 

das funções que antes eram do mesmo, configurando assim, o repasse da prestação de 

serviços às organizações não governamentais, empresariais ou sem fins lucrativos 

(RAICHELIS, 2009). 

Essas organizações possuem em seu corpo técnico profissionais com contrato de 

trabalho temporário, salários rebaixados (apesar deles desenvolverem as mesmas 

atividades que profissionais estatutários), direitos trabalhistas restritos, e essas questões 

atingem também o assistente social que presta serviço a essa instituição (IAMAMOTO, 

2008). 

Iamamoto (2008) aponta também a expansão da “filantropia empresarial” como um 

novo tipo de ação das “empresas solidárias” com o objetivo de passar uma imagem mais 

solidária aos consumidores, o que faria com que as vendas dessas empresas aumentassem. 

Essas ações ditas sociais, não passam de estratégia de marketing, movida pelo interesse 

comum do capitalismo de garantir a lucratividade. 

Outro campo em franca expansão para empregabilidade de assistentes sociais é o 

universo empresarial, conforme expõe Iamamoto (2008). O profissional tem sido chamado 

para atuar nesse campo desenvolvendo programas na área da saúde do trabalhador, na 

                                                             
59 Para Bravo (2009) os assistente sociais tem muito a contribuir quando inseridos nas instâncias públicas de 

controle democrático. Para a autora os profissionais podem ter uma dupla inserção: a primeira como 

conselheiros e outra quando essas instâncias tornam-se espaços ocupacionais ao prestarem assessoria à elas 

ou a alguns dos seus segmentos: usuários, trabalhadores, entre outros (BRAVO,2009). 
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gestão de recursos humanos, prevenção de riscos, programas participativos, de educação 

ambiental.  

Isto demonstra que os assistentes sociais são demandados pelas empresas 

capitalistas com o objetivo de preservar a força de trabalho dos trabalhadores e mediar 

conflitos presentes na relação estabelecida entre capital e trabalho, desenvolvendo, assim, 

atividades educativas, voltadas para a mudança de hábitos e comportamentos dos 

trabalhadores, objetivando a sua adequação ao processo produtivo (AMARAL e CESAR, 

2009). 

Todo este processo de transformações do mundo do trabalho, a partir da sua 

precarização e flexibilização, da ampliação de campos de trabalho, da retração de postos de 

trabalho requisitam do assistente social novas atribuições e competências. 

O assistente social, neste contexto, é chamado a qualificar-se tanto na esfera de 

execução como na de formulação e gestão das políticas sociais. E isto requer um 

profissional propositivo, capaz de desvelar a realidade e extrair dela novas propostas e 

estratégias de ação (IAMAMOTO, 2008). Desta forma, o profissional deve estar atento ao 

tempo histórico, atento para decifrar o que está implícito, o que não foi dito, pois somente 

assim, ele consegue apreender as possibilidades que se expressam no próprio movimento 

da realidade, do processo histórico.  

Deve ser também 

um profissional versado no instrumental técnico-operativo, capaz de 
realizar as ações profissionais, aos níveis de assessoria, planejamento, 

negociação, pesquisa e ação direta, estimuladoras da participação dos 
usuários na formulação, gestão e avaliação de programas e serviços 

sociais de qualidade (IAMAMOTO, 2008, p. 144). 

Aqui o instrumental é entendido enquanto um conjunto articulado de instrumentos e 

técnicas que, por sua vez, não se resumem à dimensão técnico-operativa da profissão. Essa 

dimensão 

mobiliza as dimensões teórico-metodológicas – para analisar o real e 

investigar novas demandas – e ético-políticas – permitindo avaliar 

prioridades, as alternativas viáveis para a realização da ação, bem como 

projetar a ação em função dos valores e finalidade e avaliar as 
consequências da ação –, além das condições objetivas do trabalho e as 

condições subjetivas dos agentes profissionais 

(BACKX,FILHO,SANTOS,2012,p.19). 
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Requisita-se, então, um profissional capaz de desenvolver um trabalho 

interdisciplinar, que tenha a capacidade de implementar projetos nos mais diversos campos 

de política social e que seja capaz de trabalhar em equipe (RAICHELIS, 2009). Tal fato 

requer que o profissional entenda o espaço sócio-ocupacional onde o exercício profissional 

se realiza, entenda como as demandas chegam aos serviços, como os usuários apresentam 

suas demandas e necessidades e também como a política social se operacionaliza (BAKX, 

FILHO e SANTOS, 2012). 

Além desses “requisitos”, o Serviço Social é chamado para atuar junto aos usuários, 

para na verdade, legitimar sua ação junto a eles. Assim, faz-se necessário um profissional 

capaz de desvendar as múltiplas expressões da questão social, a partir de um amplo 

conhecimento do modo de vida e da realidade onde a mesma se insere. Desta forma, é 

requisitado ao assistente social a sua dimensão investigativa. 

A pesquisa, segundo Guerra (2009), permite a mediação entre conhecimento e 

realidade. Para que o assistente social intervenha na realidade é necessário que ele a 

conheça. E esse conhecimento é fruto de uma ampla pesquisa. De acordo com  a autora, 

a pesquisa, na qual se faz necessário o “mergulho na realidade social” 
(IAMAMOTO, 1998, p. 55), é, portanto, um processo sistemático de 

ações, visando investigar/interpretar, desvelar um objeto que pode ser um 
processo social, histórico, um acervo teórico ou documental (GUERRA, 

2009, p.8). 

O assistente social, ao intervir na realidade, no cotidiano dos sujeitos, dispõe de 

uma série de dados percebidos de uma determinada realidade social e de informações 

referentes às desigualdades sociais vivenciadas por este sujeito (GUERRA, 2009). 

Este fato torna a socialização da informação uma atividade do assistente social. O 

assistente social socializa informações, não somente no sentido de efetivar os direitos dos 

usuários, mas também de mostrar-lhes suas reais demandas e as implicações dessas 

demandas, assim como os meios para que eles tenham acesso aos diretos (IAMAMOTO, 

2009). Deve também buscar romper no seu cotidiano profissional com os critérios de 

elegibilidade que restringem o acesso ao direito aos cidadãos (IAMAMOTO, 2008). 

Além disso, o assistente social deve buscar a sua atualização permanente. Deve 

fazer cursos de especialização, participar de congressos, fóruns e conselhos. Deve investir 

em sua formação intelectual e no conhecimento dos processos históricos, “para deles 

extrair potenciais propostas de trabalho” (IAMAMOTO, 2008, p. 145). 
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Destarte, esse conjunto de requisições colocadas ao Serviço Social, expressa 

também estratégias para que o profissional concretize no cotidiano profissional o projeto 

ético-político da categoria. 

Entretanto, conforme fora problematizado anteriormente, não é tarefa fácil a sua 

materialização no cotidiano institucional. Acreditamos que a materialização desse projeto 

depende, em muito, do posicionamento teórico-metodológico do profissional que intervém 

na sociedade. 

Os princípios do código de ética (1993) que são também os princípios do projeto 

ético-político colocam como valores centrais a justiça social e a liberdade. A justiça social 

aponta para a defesa daquilo que é socialmente produzido, mas que é privadamente 

apropriado. Fica claro, então, o posicionamento contrário à sociabilidade burguesa. A 

liberdade  

está colocada na perspectiva que compreende o homem como sujeito à 

liberdade. Ela não está no plano do inacessível, no ideallismo, mas se 
constitui em realidade, por meio da possibilidade de o homem realizar 

escolhas, que obviamente são determinadas historicamente (MATOS, 

2013, p.97-98). 

Essas escolhas além de serem determinadas historicamente devem ser 

problematizadas no seio da sociedade capitalista: a quais escolhas estamos nos referindo e 

a quem são dadas as possibilidades de escolher? É mesmo possível que na sociedade da 

barbárie a classe trabalhadora tenha escolhas!? 

Acreditamos que a atuação de assistentes sociais que tenham o seu exercício 

profissional pautado no projeto ético-político e assim atuam visando a efetivação dos 

princípio e valores do código de ética profissional devem no cotidiano institucional 

propositivamente criar estratégias que viabilizem “[...] a luta contra-hegemônica no 

horizonte de uma nova ordem societária, em que o homem seja a medida de todas as 

coisas” (IAMAMOTO, 2008, p.226). Uma nova ordem societária onde o homem seja 

verdadeiramente livre e na qual haja justiça social.   

Porém, a condição de assalariado coloca ao Serviço Social alguns desafios à 

materialização desse projeto no exercício profissional do assistente social. As 

transformações ocorridas na sociedade capitalista contemporânea trazem dilemas 

específicos ao trabalho profissional, como a flexibilização do trabalho, do processo 

produtivo, a terceirização, que colocam a categoria novas formas de contratação. 

Entretanto, a materialização desse projeto é possível, visto o seu caráter ético-político, que 
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faz dele um projeto, não somente de uma categoria, mas de todos aqueles que se guiam 

pelo seu conjunto de princípios e valores. 

 

2.3 Serviço Social e Saúde 

No primeiro tópico deste capítulo refletimos o cenário em que emerge o Serviço 

Social e todas as transformações ocorridas no seu interior. Já no segundo tópico 

problematizamos o cotidiano, valor, moral, ética e, posteriormente, refletimos como essas 

categorias se expressam no Serviço Social, que se inscreve na divisão social e técnica do 

trabalho, e, portanto, as transformações operadas no mundo do trabalho refletem no 

exercício profissional dos assistentes sociais. Consideramos o Serviço Social como 

trabalho e problematizamos, então, as categorias trabalho e processos de trabalho no 

interior da profissão. Neste momento, discutimos elementos relacionados ao espaço sócio-

ocupacional do Serviço Social em particular, o da Saúde. 

Vimos no primeiro capítulo deste trabalho as transformações ocorridas na Política 

de Saúde ao longo da história e para apreendermos a complexidade da inserção do 

assistente social neste setor, devemos recuperar alguns elementos dessa transformação que 

também impacta no exercício profissional do assistente social.  

Para tanto, antes de entrarmos em reflexões sobre exercício profissional no campo 

da Saúde, cabe ressaltar, a existência de dois projetos em disputa no interior desta política: 

o Projeto de Reforma Sanitária e o Projeto Privatista de Saúde. 

O Projeto de Reforma Sanitária, como vimos anteriormente, é fruto das 

mobilizações de profissionais da saúde e do Movimento Sanitário. Este projeto tem como 

uma de suas estratégias o Sistema Único de Saúde (BRAVO e MATOS, 2001). Cabe 

ressaltar, que o Sistema Único de Saúde é uma estratégia inconclusa deste projeto. 

Esses autores apontam que esse projeto defende uma relação entre Estado e 

Sociedade diferenciada, onde seja incentivada a presença de novos sujeitos na definição da 

Política de Saúde, através de Conselhos e Conferências de Saúde.  

Bravo e Matos (2001) apontam outros aspectos desse projeto: defesa da 

universalização do acesso, da democratização do mesmo, da melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. Esses aspectos demonstram o caráter contra-hegemônico desse Projeto. 
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O Projeto Privatista da Saúde pauta-se na política de ajuste neoliberal. Assim, 

defende um modelo de saúde privatizado (BRAVO e MATOS, 2001). 

Nesse Projeto, o Estado deve garantir o mínimo aos que não podem pagar. Desta 

forma, muitos segmentos ficarão descobertos da assistência estatal, assim ocorre a 

transferência das funções Estatais para a sociedade civil (BRAVO e MATOS,2001). 

Dessa forma, o assistente social envolvido com o trabalho  no campo da Saúde, 

desenvolve suas atividades sobre as contradições postas pelo próprio cotidiano: o direito do 

cidadão a ter direito a uma saúde pública e de qualidade e o avanço das políticas 

neoliberais de desmantelamento desses direitos. 

O Serviço Social como já fora refletido tem nas múltiplas expressões da questão 

social o seu fundamento. O Serviço Social surge, então, na passagem do capitalismo 

concorrencial para o monopolista, emerge muito em virtude do acirramento das expressões 

da questão social, seu objeto de trabalho. 

No processo de institucionalização, o Serviço Social investiu em esruturar 

metodologias e teorias próprias para cada processo interventivo (Caso, Grupo e 

Comunidade). A intervenção na realidade se dá nas mais diversificadas formas, a depender 

da instituição para qual o trabalhador vende sua força de trabalho. É nessa perspectiva que 

é cunhado o “Serviço Social Médico” (MATOS,2013). 

Matos (2013) explicita que “a inserção do Serviço Social nos serviços de saúde se 

deu por meio de uma busca de construção do exercício profissional a partir do modelo 

médico clínico” (MATOS,2013,p.57). O Serviço Social era apreendido como uma 

complementação ao trabalho do médico, sendo identificado como paramédico, assim como 

as outras profissões da área da saúde.  

O Serviço Social desenvolvia suas atividades visando a reintegração dos indivíduos 

à sociedade. Os assistentes sociais socializavam aos médicos informações sobre a situação 

social dos “pacientes”. Os problemas eram enfrentados dentro de uma perspectiva 

individualista, onde o indíviduo era responsabiliazado por uma determinada situação assim 

como dependia dele a superação daquela mesma situação. 

No Brasil, o Serviço Social entrou no campo da Saúde Pública articulado aos 

trabalhos desenvolvidos dentro das comunidades,  

por meio de práticas educativas sobre procedimentos de higiene aplicados 

à vida privada, incentivando o controle da natalidade, o controle de 
doenças infantis, de higiene bucal, de saneamento para a criação das 
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primeiras políticas urbanas de saúde, muitas vezes realizado por meio de 

um trabalho educativo baseado em proporcionar acesso à informação 
sobre o próprio corpo e higiene do mesmo (SODRÉ, 2010, p. 456). 

Destarte, a atuação do Serviço Social está ligada a práticas educativas e 

assistenciais, que visam à manutenção e recuperação da saúde dos sujeitos, objetivando 

assim, a sua reprodução social.  

No espaço socioocupacional dos hospitais, o Serviço Social era chamado a mediar a 

relação estabelecida entre a instituição e os usuários e suas famílias. A intervenção dos 

assistentes sociais estava pautada no Serviço Social de Caso que tinha como referência o 

funcionalismo, que, por sua vez, compreende que os problemas vivenciados pelos 

“clientes” eram frutos do seu próprio comportamento e que por assim ser, poderiam ser 

superados por meio da mudança de hábitos (MATOS, 2013). 

Em 1961 correu o II Congresso Brasileiro de Serviço Social e o grupo de estudo 

sobre o Serviço Social na Saúde continuou a caracterizar as intervenções nessa área com o 

termo “Serviço Social Médico” e definiu como objetivos destas intervenções  

relacionar a doença aos aspectos emocionais, psicológicos e sociais. O 
profissional deveria, na sua intervenção, centralizar-se nas mútuas 

implicações desses fatores que impedem a preservação da saúde, o 

tratamento da doença ou retardam a convalescência. O Serviço Social 
Médico é considerado um trabalho de orientação de natureza educativa, 

visando o desenvolvimento de potencialidades do cliente. O 

conhecimento da personalidade é salientado como a grande contribuição 

do Serviço Social à medicina. A finalidade da ação é colocada como 
auxílio ao tratamemnto médico [..] (BRAVO,2013,p.163-164). 

Outro aspecto que se soma aos elencados acima tem a ver com a mobilização dos 

leitos. Os assistentes sociais deviam intervir no processo de alta dos pacientes devido à 

necessidade de liberação de leitos, evitando, assim, a permanência de um paciente por um 

longo período de hospitalização (BRAVO, 2013). 

Neste evento foram realizadas algumas sugestões para a atuação na área de saúde: a 

importância do trabalho em equipe e da interlocução entre os hospitais, incentivo aos 

trabalhos voluntários tendo como supervisores os assistentes sociais, a participação do 

Serviço Social no planejamento e administração, a reformulação nos programas da 

disicplina “Serviço Social Médico”, com o objetivo de propiciar uma qualificação maior 

aos assistentes sociais que trabalharem nesse espaço socioocupacional, entre outras 

(BRAVO, 2013). 



115 

 

No início da década de 1960 alguns profissionais começaram a questionar o 

conservadorismo da profissão, que culminou em um amplo processo de revisão da 

profissão, que ficou conhecido como Movimento de Reconceituação, conforme 

trabalhamos no primeiro tópico do presente capítulo. O processo de revisão da profissão e 

de negação do conservadorismo no Serviço Social se deu em contexto de ditadura militar. 

Nesse mesmo período é que emerge no setor da Saúde o Movimento Sanitário. 

Entretanto, esse processo ocorreu  internamente à categoria profissional, o que 

demonstra que o mesmo estava pouco articulado com o que estava acontecendo na 

sociedade naquele período histórico (MATOS, 2003). Assim, o Serviço Social não 

participou e não se articulou ao processo de construção do Movimento Sanitário. Apesar 

disso esse autor, destaca que o Serviço Social defendia o Sistema Único de Saúde (SUS) 

como estratégia de efetivação de direitos dos cidadãos. 

O assistente social, em 1997, foi reconhecido pelo Conselho nacional de Saúde 

como sendo um profissional da saúde (Resolução nº218, de 06 de março de 1997). 

Entretanto, somente, em 1999, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), por meio 

da Resolução nº 383/1999, caracterizou o assistente social como profissional da saúde. 

Em 2005, no município do Rio de Janeiro, a partir do Decreto número 26154 de 

26/12/2005 alguns assistentes sociais com cargo ou emprego em distintas Secretarias 

foram removidos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Esta remoção gerou 

impactos para os assistentes sociais ocupantes de cargos ou empregos na Secretaria 

Municipal de Saúde, pois os mesmos foram removidos para a Assistência Social deixando 

seus cargos descobertos nas unidades de Saúde. Tal fato gerou embates para a categoria 

profissional.   

É expressivo o número de assistentes sociais no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o que demonstra o lugar do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho e 

mais especificamemente na Política Pública de Saúde. 

Matos (2013) aponta para a interface do exercício profissional na saúde com a 

Política Pública de Assistência Social. Esse vínculo existe, pois os assistentes sociais no 

seu processo interventivo necessitam viabilizar recursos para além dos ofertados na 

política que operacionaliza com o intuito de garantir aos usuários seus direitos. Para um 

exercício profissional de qualidade se coloca como desafio para a categoria profissional a 

construção e articulação de uma rede de serviços para além dos muros institucionais. Desta 
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forma, os profissionais além de conhecerem os setores da política de saúde, se coloca como 

exigência o conhecimento sobre os serviços oferecidos pelas outras políticas. 

Uma demanda que é posta ao Serviço Social historicamente é a de viabilizar 

instituições que acolham os usuários que tem dificuldades em exercer sua autonomia na 

sociedade capitalista em que vivemos (MATOS, 2013). Quando chega a uma Unidade de 

Saúde uma criança sem acompanhante o Serviço Social aciona o Conselho Tutelar, que 

caso não encontre a família da criança até a alta da mesma irá viabilizar o acolhimento da 

mesma em uma Unidade de Acolhimento Institucional. Quando é um usuário em situação 

de rua, o Serviço Social deve acionar a rede de atendimento a essa população em 

eparticular- Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de 

Referência da população adutlta de rua, entre outros equipamentos. 

Para Matos (2013), nos dois exemplos mencionados acima são demandadas 

intervenções apenas do Serviço Social, como se a responsabilidade pela solução dessas 

questões fosse apenas dos assistentes socias. Para o autor, essa cobrança expressa duas 

reduções: “a primeira de pôr para o assistente social a resolução de problemas que são 

próprios do capitalismo e, a segunda, a crença de que é possível resolver esses problemas 

estruturais por meio de políticas sociais do capitalismo” (MATOS, 2013, p.65). 

Vasconcelos (2007) explicita que no âmbito dos hospitais, maternidades e Institutos 

três demandas são muito expressivas: demanda por alta, remoção e participação na 

comunicação ou a comunicação do óbito. 

Como uma forma de orientar os profissionais no acolhimento dessas demandas o 

Conselho Regional de Assistentes Sociais da 7ª (sétima) Região promulgou duas 

resoluções: a Resolução n 49/96 de 10 de maio de 1996 que dispõe sobre a participação 

dos assistentes sociais na comunicação de óbito e a Resolução n 68/97 de 05 de novembro 

de 1997 que dispõe sobre as competências dos assistentes sociais no processo de alta e 

remoção nas Unidades de Saúde. 

Em relação à Resolução 49/96 cabe ao médico a comunicação do óbito à família, 

pois o mesmo detém os conhecimetnos técnicos sobre a causa-morte do usuário. 

Entretanto, não é dispensável a presença do Serviço Social no processo de comunicação do 

óbito, pois a presença do profissional faz a diferenca em termos de apoio e orientação 

sobre o sepultamento (VASCONCELOS, 2007). Porém, é histórica a delegação do 

comunicado de óbito aos assistentes sociais. 
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Já a resolução 68/97 delibera que a participação do assistente social no processo de 

remoção ou alta hospitalar em decorrência de alta social, que por sua vez deve acontecer 

concomitantemente à alta médica. Na impossibilidade de uma alta acontecer concomitante 

à outra, a resolução prevê que o profissional registre no prontuário do usuário cada passo 

da sua intervenção de modo a garantir a interdisciplinaridade do atendimento.  

Cabe problematizar um questionamento: quando ao usuário é dado alta médica, mas 

o mesmo não estava sendo acompanhado pela família, sendo necesária a viabilização de 

uma Casa de Apoio para o seu processo de recuperação, existe realmente um atendimetno 

interdisciplinar? Ou o registro no prontuário pela equipe do serviço social serve à equipe 

médica apenas para atualizá-los sobre a intervenção do Serviço Social na remoção do 

usuário?  

Consideramos que as políticas sociais são respostas fragmentadas às múltiplas 

expressões da questão social e, sendo assim, as mesmas devem ser reconhecidas como 

estratégias paliativas de respostas à essas expressões na sociedade capitalista de produção 

da barbárie, pois somente com a superação da sociabilidade burguesa será superada a 

questão social que é inerente a esse modo de produção. 

Costa (2008) destaca que as demandas aos profissionais inseridos na saúde podem 

ser agrupadas da seguinte maneira:  

1) As derivadas do histórico déficit de oferta de serviços, para atender às 

necessidades de saúde da população, bem como da ênfase na medicina 
curativa; 2) as que dizem respeito às inovações gerenciais, tecnológicas e 

técnico-políticas implementadas no sistema e 3) as que respondem pelas 

necessidades que derivam da adaptação dos usuários e profissionais à 
atual estrutura tecno-organizativa do SUS (COSTA,2008,p.312). 

Somado às considerações de Costa (2008) obervamos que as demandas são postas 

ao Serviço Social pelos usuários da política püblica de saúde, pela equipe do Serviço 

Social e pela instituição. O que percebemos é que, na maioria das vezes, as demandas 

postas por cada um desses três elementos ao Serviço Social são as mais diversificadas. 

Enquanto o usuário demanda uma mediação dos assistentes sociais com a equipe médica, a 

instituicão demanda uma amenização dos conflitos entre os usuários e a equipe do Serviço 

Social demanda a sistematização dos atendimentos. 

O cotidiano de trabalho do assistente social na saúde se caracteriza 

predominantemente ao atendimento de demandas emergenciais. Vimos anteriormente que 
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o cotidiano é o espaço da emergência, do aqui e do agora. Assim, alguns assistentes sociais 

recebem as demandas postas no plano do imediato e restringem o seu exercício 

profissional às respostas prático-utilitárias (COELHO, 2010). 

Essa emergencialização da vida perpassa toda a sociabilidade burguesa. E isto tem 

um grande impacto na materialização do projeto ético-político do Serviço Social, visto que 

muitos profissionais acabam por restringir seu exercício profissional às respostas imediatas 

às demandas que são colocadas, sem refletir sobre as mesmas (SOARES, 2010). 

Para Soares (2010) “[...] com uma apreensão da realidade que supera o imediato e 

com a clareza das intencionalidades profissionais, o assistente social pode tensionar, 

atenuar e até modificar essa lógica no âmbito local/institucional” (SOARES, 2010,p.142). 

Coloca-se como imperativo, portanto, ao exercício profissional a superação da essência dos 

fenômenos. O exercício profissional não pode reduzir-se à aparência ou à tomada da 

aparência como essência. O profissional deve descortinar a realidade em busca da essência. 

 O profissional é chamado a estabelecer a correlação entre as demandas 

institucionais, as demandas dos usuários e as da própria profissão. Quando essa correlação 

“é estabelecida, vislumbra-se o cotidiano profissional nos espaços sociocupacionais e se 

revela, na rotina diária, que as demandas sociais ultrapassam a capacidade de respostas das 

instituições e as condicionalidades que se interpõem ao trabalho do assistente social” 

(COELHO, 2010,p.41). 

Os dois projetos na área da saúde, apontados anteriormente, colocam atribuições 

diferenciadas ao Serviço Social, conforme aponta Costa (2003). O projeto privatista 

requisita um profissional que desenvolva as suas atividades a partir de critérios sócio-

econômicos, realize aconselhamentos com base em abordagem psicossocial, fiscalize o 

usuário de planos de saúde, racionalize os gastos da instituição onde está inserido, a partir 

do seu gerenciamento, entre outras (BRAVO apud COSTA, 2003). 

Já o Projeto de Reforma Sanitária requer do assistente social o desenvolvimento de 

atividades muito diferenciados do outro projeto. Bravo apud Costa (2003) aponta que o 

assistente social deve: construir um novo modelo assistencial e de gestão, articular as 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolver ações que visem a 

democratização da instituição, que visem também a participação dos usuários nos 

Conselhos, e que visem, principalmente, o estabelecimento de uma nova relação entre o 
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profissional e o usuário do serviço de saúde, pautada na concepção da saúde enquanto um 

direito social e enquanto um dever do Estado. 

Desta forma, a inserção do assistente social na saúde se dá de forma muito 

particular, devido à existência desses dois projetos que se encontram em confronto e 

requisitam do assistente social leituras antagônicas sobre as dinâmicas da realidade. 

O assistente social que tem o seu exercício profissional pautado na busca pela 

justiça social, deve atuar tendo como norte os princípios do seu projeto profissional – o 

projeto ético-político – e os ideais do Projeto de Reforma Sanitária (COSTA,2003). 

Os princípios do Sistema Único de Saúde e que foram incorporados ao Projeto de 

Reforma Sanitária são:   

a universalidade, compreendida como a defesa de todos, independente de 

contribuição financeira ou não, tem direito aos serviços públicos de 

saúde; a descentralização, onde se entende que a política pública de saúde 
deve se dar de maneira descentralizada, privilegiando o planejamento da 

esfera local, sem com isso desobrigar os estados e o governo federal; a 

hierarquização, onde os serviços de saúde devem ser estruturados de 

maneira que haja uma ordenação da prestação de acordo com as 
demandas apresentadas; a integralidade, que compreende que o 

atendimento de saúde deve compreender o homem enquanto uma 

totalidade, bem como a articulação entre assistência preventiva e 
curativa; a regionalização que indica para a articulação entre a rede de 

serviços, por compreender que a situação de saúde de uma população está 

ligada diretamente às suas condições de vida, bem como articular a rede 

de serviços de saúde existentes; e a participação popular, compreendida 
como a defesa da participação da sociedade civil na elaboração, 

fiscalização e implementação da política pública de saúde, portanto o 

exercício do controle social (MATOS,2013,p.104). 

O projeto ético-político do Serviço Social possui alguns pontos em comum com o 

projeto de reforma sanitária, conforme aponta Costa (2003). São eles: I - defesa da 

expansão dos direitos de cidadania, II - preocupação com a universalidade e a justiça 

social, III- defesa do papel do Estado na provisão de serviços sociais, IV - garantia da 

integralidade da atenção à saúde e V- ênfase na participação social, conforme aponta a 

autora. 

Matos (2013) acrescenta mais alguns pontos em comum ao Projeto ético-político e 

ao Projeto de Reforma Sanitária: “[...] defesa dos direitos inalienáveis do homem, defesa 

do público, do Estado laico e democrático, entre outros” (MATOS,2013,p.105). 

Na contemporaneidade, conforme fora problematizado no presente capítulo e no 

capítulo anterior, ambos os projetos encontram-se em uma conjuntura adversa para sua 
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materialização. Mas essa conjuntura não coloca em xeque a viabilidade desses dois 

projetos, visto que ambos são frutos de uma luta histórica e, ambos apontam também para 

a superação da sociabilidade burguesa. 

Costa (2003) coloca que “no cotidiano das instituições, os assistentes sociais muitas 

vezes exercem atribuições que acabam por reforçar o projeto privatista de saúde, 

respondendo apenas aos objetivos institucionais” (COSTA, 2003, p. 80), que em muitas 

instituições não condizem com o que é preconizado pela profissão. 

Desta forma, é um desafio colocado aos assistentes sociais a materialização dos 

princípios do projeto ético-político e do projeto de Reforma Sanitária no cotidiano 

institucional, conforme já foi apontuado. 

O Serviço Social no campo da saúde conforme apontado por Vasconcelos (2007) - 

em sua pesquisa realizada com os assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro-, tem no plantão a sua principal atividade.  

[...] O Plantão se caracteriza por ser uma atividade receptora de qualquer 
demanda da unidade/usuários; funciona na maioria das vezes em locais 

precários quanto ao tamanho, localização e instalação. Assim, um ou 

mais assistentes sociais, num mesmo espaço físico, aguardam serem 

procurados – de forma passiva – por usuários que buscam 
espontaneamente ou são encaminhados ao plantão do Serviço Social; 

encaminhamentos realizados por profissionais, funcionários, serviços da 

unidade, serviços externos (médicos, enfermeiros, psicólogos, guardas de 
segurança, atendentes, recepção, marcação de consultas, assistentes 

sociais de outras unidades ou pelos assistentes sociais que realizam outra 

atividade – geralmente relacionadas aos programas – no interior da 
própria unidade (VASCONCELOS, 2007, p. 246).    

Entretanto, nos plantões os assistentes sociais recebem demandas do hospital como 

um todo e,  devido também ao grande número de atendimentos realizados no dia e à 

intensificação do ritmo de trabalho, muitas vezes reduzem o seu exercício profissional aos 

encaminhamentos intra e inter-institucional. 

Nos plantões em setor de emergência, os assistentes sociais recebem os usuários 

que se queixam da instituição, do atendimento prestado a ele ou a algum dos seus 

familiares, que querem saber sobre as rotinas institucionais – horário de visita, por 

exemplo -, ou que buscam informações previdenciárias. 

Essas atividades imediatas e urgentes que caracterizam o plantão, de uma maneira 

geral, podem ser  encontradas também na atuação dos assistentes sociais nos ambulatórios 
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e enfermarias, desta forma a emergencialização transcende o plantão 

(VASCONCELOS,2007). 

Segundo preceitos do projeto ético-político e diretrizes do Código de Ética (1993), 

o exercício profissional do assistente social não pode se resumir a isso, “não pode se 

esgotar nisso, como se encontrasse um fim em si mesmo” (SODRE, 2010, p. 466). Se o 

exercício do assistente social se resumir somente a encaminhamentos, aconselhamentos, 

informações, o mesmo se perde, se perde do seu significado e dos seus objetivos, ao não 

garantir um exercício profissional coadunado com os princípios do seu projeto ético-

político. Desqualifica também a profissão em suas especificidades. 

Vasconcellos (2007) aponta algumas características do plantão do Serviço Social: 

atendimento individual, realizado através de uma única entrevista, sendo raros os retornos 

objetivando a continuidade ou acompanhamento da demanda apresentada; entre outros. 

Desta forma, o assistente social, por vivenciar abordagens pontuais e emergenciais, 

desenvolve as suas atividades sem receber muitas vezes retorno sobre as mesmas. O 

assistente social que encaminha, por exemplo, um usuário a uma casa de apoio, muitas 

vezes acaba por não acompanhar o caso, não obtendo (ou buscando) retorno se o usuário 

foi absorvido pela rede ou não. 

No plantão, o usuário é atendido e tem suas demandas acolhidas pelo assistente 

social. Entretanto, as respostas às demandas dos usuários depende de recursos externos, 

assim, o profissional o encaminha para que suas demandas sejam atendidas pela rede de 

apoio. Para Vasconcelos (2007) as demandas são atendidas individualmente pelos 

assistentes sociais, que geralmente ocupam o mesmo espaço físico. Na maioria das vezes, 

os profissionais ficam em sua sala aguardando que o usuário os procurem ou sejam 

encaminhados ao Serviço Social ou passam visitas nos leitos. 

A autora aponta que as demandas são atendidas individualmente através de 

“orientações diversas” (previdenciárias, sobre a rotina institucional, realização de exames, 

entre outras), “encaminhamentos internos” (para programas, projetos implementados na 

própria Unidade) e “encaminhamentos externos” (INSS, defensoria pública, outras 

unidades de saúde com nível de complexidade maior ou menor, entre outras) 

(VASCONCELOS,2007). 

[...] O plantão não é planejado, sistematizado nem avaliado nas suas 

conseqüências; assim, não conta com quantificação estatística dos 
atendimentos, objetivando conhecer a variação da demanda, as 
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solicitações por serviços e recursos materiais e a própria utilização do 

Serviço Social e dos serviços da unidade; conseqüentemente, não conta 
com observação, e análise sistemática do seu processo [...] 

(VASCONCELOS, 2007, p. 249). 

Em algumas unidades - apesar das informações sobre as ocorrências do  plantão 

não serem sistematizadas -, os assistentes sociais utilizam o livro de ocorrência como 

forma de organizar o seu trabalho. Entretanto, os profissionais não se utilizam desse 

instrumento para desenvolver pesquisas, por exemplo, sobre o perfil dos usuários que 

demandam os seus serviços ou buscar integração com a continuidade dos 

encaminhamentos. O utilizam como um instrumento burocrático, a fim de preencher, 

posteriormente, as estáticas, solicitadas pela unidade de saúde. 

O “livro preto” como também é denominado o livro de ocorrência acaba por ser 

reduzido a um instrumento onde os assistentes sociais registram o que fora realizado em 

um determinado plantão, os usuário que foram atendidos, as visitas domiciliares que foram 

feitas, os atendimentos agendados, as pendências para o plantão seguinte, de uma maneira 

geral é onde os assistentes sociais “prestam conta” do que foi feito e do que não fora 

realizado.   

Infelizmente, em muitas unidades de saúde o plantão 

[...] Não conta com profissionais qualificados para reconhecer a 

necessidade de considerar o perfil da população que procura o Serviço 
Social; conhecer o perfil dos que não chegam a receber atendimento – 

demanda reprimida – para que este quadro tenha visibilidade; reconhecer 

as demandas implícitas, explícitas e potenciais, para que, possa fazer 
levantamento dos recursos necessários para o planejamento da atenção na 

unidade e para a realização dos encaminhamentos, orientações e 

referências necessárias a partir dessas demandas e para projetar ações no 
interior da unidade que absorvam as demandas por saúde (prevenção, 

educação em saúde e tratamento, principalmente das doenças crônico-

degenerativas e contagiosas) e por organização e participação no controle 

social dos recursos e serviços oferecidos pela unidade 
(VASCONCELLOS, 2007, p. 250). 

Observamos que os assistentes sociais desenvolvem suas atividades muitas vezes 

de forma não reflexiva, não conseguindo apreender as demandas implícitas dos usuários. 

Estes são “jogados de um lado para o outro”, por meio de encaminhamentos, que na 

maioria das vezes não solucionam os seus problemas. Esses encaminhamentos, por sua 

vez, são as formas encontradas pelos burocratas de delegar a resolução dos problemas 

sociais aos outros, e aos outros e também aos outros.   
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O registro em saúde é de suma importância para a categoria profissional. Conforme 

Matos (2013),  

na área de saúde, ainda que os assistentes sociais – com menos frequência 

– façam relatórios e pareceres, o registro do trabalho profissional tem se 

dado, na maioria das vezes, por meio da escrita nas fichas sociais 

(impressos com questões abertas e fechadas que conformam um roteiro 
de entrevistas), anotações no prontuário único do usuário, anotações no 

livro de ocorrência, o registro das atividades grupais e das visitas 

domiciliares (muitas vezes esses dois últimos também impressos próprios 
para o registro) (MATOS, 2013, p.119). 

Acreditamos que os problemas encontrados nessa atividade do Serviço Social não 

se resume à ela. Mas no que os assistentes sociais têm implementado nessa atividade ao 

longo da história da profissão. 

O assistente social, no cotidiano das instituições, é chamado a atender demandas 

complexas. Essas demandas, muitas vezes, requisitam do assistente social um 

acompanhamento que pode levar dias, devido a sua complexidade (SODRE, 2010). 

Na Política Pública de Saúde “[...] está posto ao profissional de Serviço Social o 

desafio de identificar os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos que atravessam 

o processo saúde-doença vivenciado pelos usuários, e seus familiares e amigos, 

mobilizando estratégias para o enfrentamento dessas questões [...]” (MATOS,2013,p.119). 

As demandas postas ao Serviço Social requerem um profissional com competência 

técnica e que desenvolva um exercício profissional qualificado no desvelamento dessa 

demanda. Que desenvolva suas atividades para além das demandas institucionais, que 

busque a democratização das informações e da instituição e que busque romper com uma 

prática conservadora e alienada em relação ao processo de trabalho. 

A reação conservadora ao Serviço Social 

tem vindo com muita força pela área da Saúde, sendo suas expressões: a 
proposta do Serviço Social clínico, com defesa da realização de 

atendimentos terapêuticos nos serviços de saúde; a defesa de um suposto 
saber específico do Serviço Social por especialidade clínica da medicina 

e a reatualização de uma crise de identidade da profissão quando em 

nome da função profissional sanitarista, os assistentes sociais não se 
identificam mais como tal [...] (MATOS,2013,p.106). 

De todas as expressões apresentadas por Matos (2013) a proposta do Serviço 

Clínico é a que mais tem impactado no processo de trabalho da categoria profissional. A 

atuação de assistentes sociais em práticas terapêuticas tem sido demandadas por alguns 

profissionais como uma especialidade da profissão.  
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É sabido que na Constituição Federal e 1988 e em seu artigo 5 (quinto) as terapias 

podem ser realizadas por qualquer profissional que tenha formação para sua execução. 

Sendo assim, a realização de terapias não ficam restritas a uma profissão em particular. 

O Conselho Federal de Serviço Social considera como terapias individuais, grupais 

e/ou comunitárias: “Art.2- a. Intervenção profissional que visa a tratar problemas 

somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas e b. Atividades 

profissionais e/ou clínicas com fins medicinais, curativos, psicológicos e/ou psicanalíticos 

que atuem sobre a psique” (RESOLUÇÃO CFESS N569 de 25 de março de 2010). 

Na resolução n
o
 569 de 25 de março de 2010 o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) considera que é competência de cada profissão respeitar os limites de sua 

atividade profissional, que por sua vez é posto pelo seu objeto, que são estabelecidos na 

respectiva legislação que a regulamenta. 

No parecer jurídico n
o
 11/09 o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

explicita que a “terapia”, a “psicoterapia” e atividade “clínica” não possuem nenhuma 

fundamentação com a formação profissional do assistente social. Não sendo disciplina, 

objeto, matéria do curso de graduação em Serviço Social é estranha a este campo do 

conhecimento, em conformidade com os artigos 4
o
 e 5

o
 da Lei 8662/93, onde ficam 

especificados as competências e atribuições privativas do Serviço Social. Portanto, o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) não reconhece as práticas terapêuticas como 

sendo inerentes à profissão, nem tão pouco se caracterizam como matéria do Serviço 

Social (Parecer Jurídico n
o
 11/09).  

A prática terapêutica deve ser realizada por profissonais aptos para realizá-la. 

Profissionais que em sua formação profissional adquiriram o conhecimento necessário para 

desempenhar essas atividades de forma qualificada e competente é quem deve realizá-las. 

O que não é o caso do Serviço Social. Essa profissão não oferece disiciplinas que 

capacitem os assistentes sociais a realizarem atividades terapêuticas, atendimentos clínicos, 

psicossociais, logo, não estão habilitados para tais atividades. 

A defesa do Serviço Social Clínico tem em  Faleiros (2013) seu maior defensor.  

Faleiros (2013) considera que a vedação das práticas terapêuticas contraria o artigo 1
o
 da 

Lei 8662/93 que normatiza que “é livre o execício da profissão de assistente social em todo 

o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei”. Para o autor, como 

não há na Lei que regulamenta na profissão qualquer proibição às práticas terapeuticas, as 
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resoluções do Conselho Federal de Serviço Social que vedam essas atividades estariam 

contrariando a própria Lei de Regulamentação. 

O autor coloca o Serviço Social Clínico como uma especialização, como uma 

possibilidade de formação continuada. E por assim entender, aqueles que partilham do 

Serviço Social Clínico como uma forma de exercício profissional, defendem que o 

Conselho Federal deve respeitar as especializações como uma forma complementar a 

formação generalista dos assistentes sociais. 

Entretanto, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) entende o Serviço 

Social Clínico no Parecer Jurídico n
o
 16/08 não como uma especialidade e sim como uma 

técnica de intervenção totalmente estranha ao Serviço Social, pois são atividades que 

extrapolam o objeto da profissão e consequentemente a área de intervenção do Serviço 

Social. 

Cabe-nos, neste momento, questionar se o Serviço Social Clínico aprofunda a 

direção estratégica do projeto ético-político do Serviço Social ou se a contesta ou a nega. 

Os assistentes sociais que clinicam voltam seu olhar para questões de ordem micro e tem 

seu exercício profissional pautado em uma perspectiva com direção psicologizante. Desta 

maneira, consideramos a inconsistência de assistentes sociais que realizam práticas 

terapêuticas terem seu exercício profissional orientados por princípios do projeto ético-

político. 

Para Iamamoto (2004) 

é nos limites desses princípios, que supõe o reconhecimento na luta 
acadêmica e técnico-política, de orientações distintas presentes na arena 

profissional, assim como o embate respeitoso com as tendências 

regressivas do Serviço Social, cujos fundamentos liberais e conservadores 
legitimam a ordem vigente. Essas tendêncais regressivas apontaram para 

um retorno ao passado profissional, já submetido ao crivo da crítica 

teórica, metodológica, ética e política nas últimas décadas. Crítica esta 
fruto do trabalho coletivo de parte de vastos e representativos segmentos 

que protagonizaram a construção do processo de renovação do Serviço 

Social no país [...] (IAMAMOTO,2004,p.42-43).   

O projeto ético-político do Serviço Social funda as bases para um exercício 

profissional nos espaços socioocupacionais, e em particular na Saúde, articulado com os 

interesses dos usuários. Como coloca Costa (2003), 

se o assistente social tem a intenção de articular seu trabalho aos 

interesses dos usuários, é necessário que os dados da realidade que se tem 
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acesso no cotidiano sejam sistematizados com o fim de se buscar 

possibilidades de ação que reafirmem tais interesses (COSTA, 2003, p. 
83). 

Essas possibilidades de ação são colocadas na realidade, onde o próprio assistente 

social intervém.  

O que se coloca como desafio no cotidiano do assistente social, conforme já 

afirmamos, é a concretização dos valores do projeto ético-político e também dos valores da 

reforma sanitária no cotidiano profissional. 

Moreira (2006) problematiza que este fato ocorre devido a rearticulação de 

tendências conservadoras e neoconservadoras no interior da profissão e a crise do sistema 

capitalista que acarreta inúmeras conseqüências para o país e para a profissão (MOREIRA, 

2006). Além destes fatores a autora aponta outro ponto que é o da não (ou frágil) 

apropriação da teoria marxista por parte da categoria profissional. 

Matos (2003) elucida que o marxismo permanece ainda, hoje, hegemônico no 

debate do Serviço Social. Entretanto, analogamente, pode-se dizer que os assistentes 

sociais não conseguem ou não se apropriam da perspectiva teórico-metodológica que dá 

direção ao projeto ético-político (MOREIRA, 2006). 

Vasconcellos (2008) aponta que 

Se , para o cidadão comum, está cada vez mais difícil e longínqua a 

possibilidade de entender as contradições e a complexidade da 

organização social capitalista, para um profissional que trabalha com a 

“questão social”, fruto desta organização social capitalista, para, um 
mínimo de preparação técnica, política e ética torna-se determinante e, 

dependendo dos objetivos propostos, uma preparação necessária. Neste 

sentido, o desvendamento e a compreensão dessa realidade para o 
cidadão comum são necessários para o exercício de sua cidadania, ainda 

que facultativos, na medida da sua consciência, interesses e 

possibilidades. Mas para os profissionais que têm como objeto dar 
respostas às demandas postas pela maioria dos trabalhadores, a clareza e 

a segurança da perspectiva teórica e ética e da preparação política com o 

objetivo de compreender, desocultar e se definir diante dos 

meandros/movimentos da realidade é uma necessidade. Esta clareza e 
segurança são determinantes e essenciais, não só na qualificação da 

preparação técnica, mas no planejamento e realização de um trabalho 

profissional de qualidade, em que não cabe a “flexibilidade teórico-
metodológica” como possibilidade de apreensão do objeto de trabalho, 

expressão da totalidade social. Ou seja, principalmente, após a 

Constituição de 1988, a defesa ética, política e prática, pelos 

profissionais, dos interesses e necessidades da maioria absoluta dos 
trabalhadores brasileiros, no serviço público ou privado, não é 

facultativo, é dever. (VASCONCELLOS, 2008, p. 421). 
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Cabe ressaltar que essa preparação teórica, técnica, política e ética para alcançar a 

compreensão da realidade é um esforço que não deve ser feito pelos assistentes sociais 

individualmente. Esse esforço deve partir da organização dos mesmos (COSTA, 2003). 

Pode-se perceber que as transformações que vêm ocorrendo ao longo da história da 

Política Pública de Saúde no Brasil acabam por requisitar um novo perfil profissional: o de 

um profissional que busque no seu exercício profissional efetivar a saúde enquanto um 

direito e não como um serviço e que defenda os interesses e necessidades da classe 

trabalhadora.  

Desta forma, os assistentes sociais não devem recuar o seu exercício profissional 

frente ao avanço das políticas neoliberais. Devem fazer do projeto ético político articulado 

com o Projeto de Reforma Sanitária o chão, os pilares do seu exercício profissional. 

Para tanto, entidades que oferecem a direção política da profissão, como o 

Conselho Federal (CFESS) e Regional de Serviço Social (CRESS) constituem algumas 

referências no campo da regulamentação. Uma das questões centrais são os parâmetros 

para atuação dos assistentes sociais inseridos no espaço sócio-ocupacional da saúde. 

O exercício profissional dos assistentes sociais na saúde está situado em quatro 

grandes eixos
60

: (i) atendimento direto aos usuários; (ii) mobilização, participação e 

controle social; (iii) investigação, planejamento e gestão; (iv) assessoria, qualificação e 

formação profissional (CFESS/CRESS, 2010). 

O atendimento direto ao usuário pode ocorrer tanto na forma individual como na 

forma grupal. Nesse eixo, predominam as seguintes ações implementadas pelo assistente 

social, segundo o documento elaborado pelo conjunto Conselho Federal de Serviço 

Social/Conselho Regional de Serviço Social (CFESS/CRESS,2010): 

 Ações socioassistenciais: 

1- Facilitar marcação de consultas e exames; 

2- Construir os perfil socio-ecnonômico dos usuários, realizar estudos sociais; 

3- Fortalecer os vínculos familiares 

4- Elaborar estudos socio-econômicos sobre os usuários e suas famílias 

objetivando a construção de laudos e pareceres para que eles tenham acesso 

aos serviços; 

                                                             
60 Os respectivos eixos e as ações implementadas pelo Serviço Social com base no documento elaborado pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) foram expostos nesse trabalho de forma sintética.    
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5- Conhecer e mobilizar a rede a fim de que quando houver a necessidade, ela 

possa ser acionada com vistas a garantir o direito ao acesso do usuário; 

6- Buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços. 

 Ações socioeducativas 

1- Realizar atividades socioeducativas nas campanhas preventivas; 

2- Socializar informações em atividades de sala de espera; 

3- Elaborar materiais socioeducativos como cartazes e folhetos; 

4- Realizar debates e oficinas na área de abrangência; 

5- Realizar reuniões de grupo com usuários e seus familiares abordando temas 

que sejam do interesse dos mesmos; 

O eixo de atendimento direto aos usuários é de suma importância ao Serviço 

Social. Porque neste espaço estão dadas as possibilidades para que o assistente social, por 

meio da efetivação de suas atividades, mobilize os usuários a participar da construção de 

políticas que realmente efetivem os seus direitos. 

No eixo de mobilização, participação e controle social, os assistentes sociais 

devem desenvolver ações como: 

1- Socializar informações com relação a eleição dos diversos segmentos; 

2- Democratizar data, horário e local de realização de Conselhos, Conferências; 

3- Participar da organização das Conferências de Saúde; 

4- Estimular os usuários e suas familiares a lutarem por melhores condições de 

vida, de trabalho e de saúde; 

5- Democratizar o espaço institucional, por meio da criação dos conselhos gestores 

de unidade; 

6- Mobilizar e incentivar a participação dos usuários para construir e participar dos 

fóruns e Conselhos de Saúde, objetivando contribuir na garantia do acesso 

universal. 

Este eixo é de grande importância tanto para o Serviço Social como para os 

usuários dos seus serviços. Vasconcellos (2007) aponta em sua pesquisa que 50% dos 

assistentes sociais afirmam não participarem dos Conselhos de Saúde. 
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Os Conselhos de Saúde
61

 são espaços de participação, onde os usuários dos 

serviços de Saúde, onde as suas demandas se expressam, é um espaço de luta por uma 

Política de Saúde de qualidade e universal. A participação social tem como uma de suas 

expressões a ideia de transformar “o Estado superando o seu caráter autoritário e 

socialmente excludente, através da presença e organização de segmentos importantes na 

democratização deste espaço” (MENEZES,2010,p.39)
62

. 

Desta forma, os assistentes sociais devem não somente sensibilizar a população a 

participar dos Conselhos, mas também ocupar esse espaço, que é um espaço democrático e 

também um espaço onde se pode e se deve exercer o Controle Social.  

O assistente social deve, portanto, em suas ações objetivar contribuir para a 

organização dos cidadãos, com vistas a fazer deles um sujeito político, um sujeito de sua 

própria história para que eles consigam “inscrever suas demandas na agenda pública” 

(VASCONCELLOS, 2007, p.283).  

No eixo de investigação, planejamento e gestão, os assistentes sociais desenvolvem 

as seguintes ações: 

1- Elaborar planos e projetos de atividades a serem desenvolvidas pela equipe de 

Serviço Social; 

2- Realizar estudos e pesquisas acerca dos determinantes da saúde; 

3- Realizar pesquisas sobre as diversas expressões da questão social – Exemplo: 

população em situação de rua; 

4- Realizar estudos sobre as Políticas Públicas; 

5- Criar rotinas e estratégias de ação que visem democratizar o acesso e a 

organização do trabalho. 

Nesse eixo fica evidenciado que, a partir tanto das transformações no mundo do 

trabalho quanto do amadurecimento / complexificação da profissão em torno dos seus 

saberes, o assistente social é chamado a prestar serviços no âmbito da gestão, planejamento 

e coordenação de programas e projetos.  

Esse eixo requisita um assistente social propositivo, que não seja um mero executor 

de tarefas, que esteja atento ao movimento e às transformações da sociedade, que 

                                                             
61 Não é nosso foco abordar as esferas públicas, porém, consideramos os Conselhos enquanto uma arena de 

conflitos, onde diversos projetos estão em disputa (MENEZES,2013).  
62 Para maior aprofundamento sobre o papel dos Conselhos de Saúde consultar a dissertação de Menezes 

(2010) apresentada à FIOCRUZ. 
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desenvolva ações que contribuam na promoção da saúde e que seja um profissional 

investigativo. 

O profissional que se utiliza da dimensão investigativa no seu cotidiano 

profissional, é um assistente social que desenvolve uma prática reflexiva. Desta forma,  

reflete sobre os processos de trabalho, descortina as possibilidades que estão colocadas de 

forma implícita na realidade, uma vez que  “sem um processo contínuo de pensar 

racionalmente as ações corre-se o risco de se submeter a práticas burocratizadas, escoradas, 

em um pretenso valor eficiente, imobilizada em atividades rotineiras e repetitivas” 

(VASCONCELOS,2007,p.287). 

Todos os eixos retratados acima se articulam ao eixo assessoria, qualificação e 

formação profissional, que requisita aos assistentes sociais ações como: 

1- Fortalecer o controle democrático; 

2- Desenvolver ações de assessoria que contribuam para a qualificação da equipe 

de saúde; 

3- Organizar e assessorar Seminários, Simpósios, entre outros; 

4- Participar de cursos, Congressos, Seminários, objetivando sua atualização 

profissional; 

5- Elaborar planos de educação permanente com vistas a qualificação profissional. 

Ressaltamos que esses quatro eixos de ação devem ser realizados de forma 

articulada. Essas ações profissionais desenvolvidas no cotidiano das instituições se 

constituem em possibilidades, em estratégias de fortalecimento do projeto ético-político no 

cotidiano institucional. 

Assim, 

cabe aos assistentes sociais, a partir dos princípios e do objeto da ação 
profissional – a questão social – planejar e realizar ações assistenciais que 

contribuam para a promoção da saúde, a prevenção de doenças, danos, 

agravos e riscos, priorizando o sofrimento social, para o fortalecimento 
da consciência sanitária e do controle social (VASCONCELLOS, 2007, 

p. 259-260). 

Como o assistente social intervém no processo saúde-doença do usuário, cabe a ele 

o desenvolvimento de espaços coletivos que contribuam para alterar a correlação de forças 

em favor da classe trabalhadora. Nesses espaços os assistentes sociais devem contribuir 

com a socialização dos inúmeros dados que eles possuem referentes a essa classe e devem 

contribuir também na organização política dos trabalhadores, da categoria e também de 
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outros profissionais. É a partir dessa organização que podemos exercer pressão ao Estado, 

para que seja garantido o direito conquistado constitucionalmente a uma Política Pública 

de Saúde universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III- As particularidades da inserção de assistentes sociais no espaço sócio-

ocupacional de urgência e emergência 

 

O presente capítulo consiste em reflexão suscitada a partir da aplicação de 

questionário junto a profissionais de serviço social atuantes em diferentes setores de 

urgência e de emergência de instituições no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa de 

campo, em função de adversidades vivenciadas no processo de construção da dissertação, 

sofreu inflexões metodológicas, conforme relatamos no item 3.1. do presente capítulo. Não 

encontrando caminhos em tempo hábil para elaboração do trabalho, optamos por realizar a 

aplicação de questionário em oficina realizada na cidade do Rio de Janeiro pelo Conselho 

Regional de Serviço Social – 7ª Região. Não sabíamos com qual universo quanti-

qualitativo nos depararíamos e optamos por não imprimir a essa investigação caráter 

quantitativo, uma vez que, pelos limites do número de pesquisados, não configuraria 

validade estatística.  

No entanto, consideramos relevante o esforço de aproximação com nosso objeto 

empírico e encontramos nesse caminho um meio para construir elementos ilustrativos em 

torno da nossa reflexão, propiciando desdobramentos e desafios para os limites de um 

trabalho, o qual se limite apenas à problematização teórico-conceitual.   

Na descrição sobre a metodologia utilizada analisamos os dados e resultados 

obtidos a partir da aplicação dos questionários com assistentes sociais participantes
63

 da 

                                                             
63 Não possuíamos controle sobre a quantidade de profissionais que integrariam a oficina, uma vez que a 

participação na mesma é espontânea. Além disso, conhecemos a partir da aplicação, a origem e o lugar de 
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oficina de trabalho sobre urgência e emergência do Seminário Estadual de Serviço Social e 

Saúde ocorrido no mês de agosto de 2013, buscando identificar e problematizar os limites 

e possibilidades postos ao exercício profissional comprometido com o projeto ético-

político da profissão. 

 Este capítulo esboça uma reflexão sobre o nosso objeto de pesquisa tendo por base 

o caminho teórico-conceitual e a aproximação realizada com assistentes sociais 

trabalhadores do espaco socio-ocupacional de urgência e emergência. 

 

 

 

3.1- O caminho metodológico 

Neste momento da dissertação gostaríamos de situar a metodologia específica desta 

pesquisa, considerando os entraves vivenciados para uma pesquisa de campo de maior 

fôlego. 

Nosso objeto versa sobre o exercício profissional de assistentes sociais inseridos no 

espaço socio-ocupacional da urgência e da emergência no estado do Rio de Janeiro na 

contemporaneidade. 

Inicialmente, intentávamos realizar uma pesquisa sistemática com os assistentes 

sociais inseridos no espaço de urgência e emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar 

(HMSA), considerado o maior hospital da América Latina em atendimento de urgência e 

emergência, em virtude de número diário de atendimentos no setor. 

A aproximação inicial ao campo se deu a partir da inserção da autora como 

estagiária no ano 2010 no espaço socio-ocupacional da emergência do referido Hospital, 

que culminou com a posterior elaboração da monografia de conclusão de curso
64

 que tinha 

por objeto as particularidades da inserção dos assistentes sociais neste espaço. 

Em maio de 2013 submetemos o projeto de pesquisa intitulado “O exercício 

profissional dos assistentes sociais no setor de emergência- [Refletindo sobre as] 

possibilidades de materialização do projeto ético-político da profissão” ao Centro de 

estudos do Hospital Municipal Souza Aguiar, cuja proposta metodológica inicial era a 

                                                                                                                                                                                         
cada profissional. Do universo de sete participantes que retornaram o questionário, apenas uma não 

trabalhava em instituição do estado do Rio de Janeiro, apresentando particularidades na sua inserção.   
64 ADAME, Ingrid. Monografia de conclusão de curso apresentada à Universidade Federal Fluminense em 

2010 sob o título: Desafios para a construção de projeto profissional do Serviço Social em emergência: um 

estudo sobre o setor no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA). 
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realização de entrevista com parte da equipe do Serviço Social inserida no referido espaço 

socio-ocupacional do Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA). 

No dia 22/05/2013 recebemos a ligação de uma funcionária do Centro de Estudos 

solicitando com urgência que a pesquisadora responsável comparecesse ao setor. Nos dias 

posteriores comparecemos ao Centro de Estudos e nos foram entregues dois documentos
65

. 

O primeiro documento assinado pelo presidente do Centro de Estudo fora elaborado tendo 

por base o parecer assinado pela chefia do Serviço Social do Hospital. Tanto o Centro de 

Estudos como a Chefe do Serviço Social opuseram-se à realização da pesquisa conforme 

documentação em anexo (Anexos 1 e 2, que encontram-se respectivamente nas páginas 

194 e 195 deste trabalho). 

A chefe do Serviço Social elencou quatro pontos que justificariam a não execução 

da pesquisa. Dois que nos chamaram mais atenção foram: i) a equipe do Serviço Social 

conta com um número reduzido de assistentes sociais, o que na avaliação da equipe 

poderia impactar nas informações que se poderia obter através da entrevista.  

Entendemos que a equipe do Serviço Social quando nos apresentou essa 

justificativa intentou de alguma forma proteger, resguardar o seu exercício profissional.  

Entretanto, cabe-nos pontuar a importância da abertura dos espaços socio-ocupacionais 

para a realização de pesquisas empíricas. Muitos profissionais apontam para a necessidade 

de uma maior aproximação da academia com o cotidiano de trabalho da categoria 

profissional e até mesmo reconhecem a importância de pesquisas que discutam e 

problematizem o trabalho profissional. Mas, nos parece que, quando ocorre essa 

aproximação, os próprios profissionais criam barrerias, entraves intransponíveis para a 

consecução de pesquisas sobre o cotidiano profissional. 

Outro ponto que nos chamou a atenção na argumentação exposta foi: ii) a 

ponderação da equipe sobre a existência de mais três hospitais com as mesmas 

características da emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar no município do Rio de 

Janeiro, que seriam: Hospital Municipal Lourenço Jorge, Hospital Municipal Miguel 

Couto, Hospital Municipal Salgado Filho e a posterior sugestão de que a pesquisa de 

campo fosse, então, realizada com a equipe de Serviço Social dos quatro hospitais em 

questão. 

                                                             
65 Ambos os pareceres encontram-se no anexo 1 e 2, nas páginas 194 e 195 . Com o intuito de garantirmos 

nosso compromisso ético e não expormos as partes envolvidadas, fizemos a reprodução dos documentos no 

anexo do presente trabalho de modo desidentificado. 
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No parecer final da chefe do Serviço Social do Hospital Municipal Souza Aguiar, a 

equipe posicionou-se contrária à aplicação da pesquisa única e exclusivamente na Unidade 

de Saúde em tela.  

Nesse momento, optamos por redirecionar o processo de investigação. Ao 

recebermos a negativa da equipe do Serviço Social e a sugestão da execução da pesquisa 

nos quatro grandes hospitais do município do Rio de Janeiro e ao levarmos em 

consideração que o prazo para a qualificação da pesquisa estava cada vez mais próximo – 

final de junho de 2013–, acatamos, temporariamente, a sugestão da equipe do Serviço 

Social do Hospital Municpal Souza Aguiar, cientes da complexidade do recorte do objeto e 

com a clareza de sua possível inviabilidade, uma vez que, além dos limites de tempo para 

realização de pesquisa de tamanha magnitude, encontrariamos entraves burocráticos do 

mesmo perfil para acessar as profissionais. No entanto, decidimos encaminhar essa 

proposta para diálogo com a banca de qualificação no dia 27/06/2013. 

A banca da qualificação que foi composta pelos professores e doutores Adriana 

Ramos e Maurílio Matos e pela orientadora Professora e Doutora Tatiana Dahmer Pereira, 

ressaltou a relevância da pesquisa, entretanto, ambos professores pontuaram que o recorte 

do objeto empírico estava muito amplo, face a escassez de tempo para a defesa. A 

comissão avaliadora sugeriu, então, uma outra proposta metodológica: a realização de um 

grupo focal com assistentes sociais trabalhadoras do Hospital Municipal Moacir do Carmo, 

localizado em Duque de Caxias. Esse novo caminho metodológico distanciava-se do nosso 

recorte inicial do objeto de pesquisa. 

Em uma nova elaboração do caminho metodológico a partir da qualificação, 

conversamos com o professor Maurílio Matos que nos informou sobre o Seminário 

Estadual de Serviço Social e Saúde, que aconteceria nos dias 15 e 16 de agosto de 2013 na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e sobre uma oficina temática do evento que teria 

como foco o espaço socio-ocupacional da urgência e emergência. O professor em questão 

sugeriu que fizéssemos a opção metodológica pela aplicação de questionário com os 

profissionais atuantes no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência participantes 

da oficina temática. 

Devido às dificuldades encontradas ao longo do processo das inúmeras 

reformulações do caminho metodológico, se fez necessário nos sujeitarmos às condições 

objetivas da realidade, levando também em consideração a escassez de tempo para o 
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cumprimento dos prazos impostos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Considerávamos relevante, no entanto, os esforços de contato 

com o sujeito profissional, em busca de maior aproximação com o objeto empírico. 

Acatamos a sugestão do professor Maurílio Matos e redimensionamos o lugar e a forma de 

realização da pesquisa empírica em nossa produção. 

Como o Seminário fora realizado pelo Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS-RJ-7ª Região), entramos em contato com Charles Toniolo, presidente do 

Conselho, solicitando sua autorização para a realização da aplicação dos questionários na 

oficina temática de urgência e emergência. Alguns dias após o envio da solicitação por e-

mail, recebemos a resposta positiva à realização da pesquisa. 

Entramos em contato com a assistente social Vivian Matos, dinamizadora da 

oficina, e encaminhamos a ela previamente o questionário
66

 que seria aplicado aos 

profissionais participantes da oficina. 

No dia 16/08, data em que ocorreu a oficina, Vivian Matos, apresentou a proposta e 

o objetivo da oficina e nos apresentou aos profissionais participantes. Inicialmente, 

apresentamos a pesquisa, o objeto e os objetivos e ao final da oficina entregamos os 

questionários aos participantes que referiram estar interessados a participarem da pesquisa. 

Solicitamos aos mesmos que fizessem a devolução dos questionários ao final do seminário.  

Participaram da oficina quinze profissionais, sem contabilizar a pesquisadora 

responsável. Desses quinze, dois profissionais representavam o Conselho Regional de 

Serviço Social (CRESS RJ – 7ª Região) e duas outras profissionais não eram trabalhadoras 

do espaço socio-ocupacional da urgência e emergência. Desta forma, onze profissionais 

nesse evento constituíam nosso universo total, pois atendiam a nossa primeira requisição: 

serem trabalhadoras do campo socio-ocupacional da urgência e emergência.  

Esses onze profissionais eram todos do gênero feminino. Todas as profissionais 

referiram o interesse de participar da pesquisa. Sendo assim, o questionário desidentificado 

fora entregue a todas, com o comprometimento das profissionais na devolução do 

questionário. Ao final do seminário obtivemos o retorno do nosso investimento: do 

universo inicial de onze profissionais, apenas sete retornaram os questionários. Destas, seis 

são profissionais de urgência e emergência em instituições de saúde públicas e 

                                                             
66

 O questionário aplicado encontra-se no anexo III, na página 197. 
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conveniada
67

 nas cidades do Estado do Rio de Janeiro. As demais instituições apresentam 

perfis distintos, tanto territoriais, quanto de estrutura de atendimento. Consistem em 

hospitais públicos de atendimento geral (federal estadual e municipal, Posto de 

Atendimento Médico (PAM), e organização da sociedade (OS)
68

. Ressaltamos as 

peculiaridades institucionais como elemento a ser considerado para avaliar as condições de 

exercício profissional nessas instituições – não limitadas ao setor em si. 

Nossa opção metodológica garantiu uma aproximação qualitatitiva e pontual em 

relação aos profissionais inseridos no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência 

de espaços bastante distintos entre si. Ressaltamos que a amostra tem um caráter ilustrativo 

sobre as diferentes realidades do trabalho neste espaço e permite dialogar, parcialmente, 

com nossa reflexão.  

Ao longo da constução do caminho metodológico encontramos limites para garantir 

a aproximação ao cotidiano profissional das assistentes sociais inseridas no espaço socio-

ocupacional da urgência e emergência. Mas acreditamos que, mesmo apesar de não termos 

garantido uma investigação participante, a qual era a proposta metodológica inicial da 

nossa pesquisa, fora de suma importância a discussão sobre cotidiano, pois não temos 

como dissociar as características desse espaço ocupacional das particularidades 

características do cotidano como a imediaticidade. 

Mesmo apesar dos limites e da revisão da metodologia inicial, investimos em 

manter os dados da pesquisa por considerar relevante sua realização para o processo de 

formação e para contribuir com a produção de conhecimento na temática, tendo em vista a 

escassez de publicações sobre o tema especifico. É de suma importância para a academia e 

é de gande relevância para a categoria profissional, ao contribuirmos para o debate acerca 

do trabalho profissional na área da saúde e mais especificamente no espaço socio-

ocupacional da urgência e emergência. 

 

                                                             
67 Apenas um hospital, na cidade de Cambuci (RJ), interior do estado do Rio de Janeiro, é uma associaçao 

hospitalar conveniada com a qualificação de entidade beneficente sem fins lucrativo, conveniada ao Sistema 

Único Saúde (SUS), conforme levantamento realizado junto ao DATASUS em 06 de fevereiro de 2014.   
68 A Lei municipal das Organizações sociais (OS) – Lei 5.026 – fora sancionada em 19/05/2009. Essa Lei foi 

justificada pela falácia da crise da gestão pública e somado a este argumento seria uma forma de acabar com 

os contratos da prefeitura  com as Organizações Não-Governamentais (ONG). Sobre  os recursos humanos os 

defensores das Organizações sociais (OS) explicam que as mesmas não são meras tercceirizações e que 

também não significam o prenúncio do fim das admissões de servidores públicos (MATTOS,2012). 

Entretanto, o que observamos é que a precarização das contratações incidem nas condições de trabalho dos 

trabalhadores que exercem suas atividades nas Insstituições geridas pelas Organizações sociais (OS). 
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3.2- O campo da pesquisa 

 É chegado o momento de analisarmos e problematizarmos os dados extraídos da 

pesquisa de campo a partir das categorias e conteúdos trabalhados ao longo deste estudo. 

 O momento presente é pleno de desafios. Desafios estes que se colocam no nosso 

cotidiano de trabalho não como entraves intransponíveis, mas como barreiras que devem 

ser transpostas. 

Mesmo em uma conjuntura tão adversa, como podemos constatar nos capítulos 

anteriores, consideramos ser possível extrair da nossa realidade alternativas, possibilidades 

de ação.  

O tempo presente é um tempo de luta! Luta pela construção de uma nova ordem, 

onde a classe trabalhadora seja verdadeiramente emancipada e livre. Luta por um novo 

tempo, pois os tempos de hoje são tempos de crise. “Tempos extremamente difíceis para 

todos aqueles que vivem do trabalho: para a defesa do trabalho e para a organização dos 

trabalhadores.” (IAMAMOTO, 2008,p.18).  

Conforme refletido no segundo capítulo deste trabalho o Serviço Social intervém na 

realidade social com vistas à transformação da mesma. O lugar dessa profissão no 

capitalismo se dá no planejamento, gestão e execução dos serviços sociais visando à 

reprodução material, social e espiritual da classe que vive do trabalho. 

Com vistas a problematizarmos e refletirmos o exercício profissional no espaço 

socio-ocupacional da urgência e emergência, iniciaremos neste momento da dissertação a 

apresentaçcão dos resultados da pesquisa de campo realizada com as assistentes sociais 

participantes da oficina de trabalho sobre este setor no Seminário Estadual de Saúde e 

Serviço Social. 

De acordo com nossa pesquisa, no que diz respeito ao perfil das assistentes sociais 

as quais foram aplicados os questionários, as mesmas possuem naturezas distintas quanto 

às Instituições nas quais se formaram. 43% dessas profissionais se formaram nas 

Instituições de Ensino Federais, 29% estudaram nas Instituições de Ensino Estaduais, 

enquanto que 14% estudaram em Instituições de Ensino Municipais e outros 14% 

estudaram em Instituições privadas, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 1- Tipo de instituição de ensino 

Todas as assistentes sociais participantes da oficina de trabalho em questão se 

formaram após os anos 2000 (dois mil)  e em sua maioria se formou em instiuições 

públicas de ensino. (Ver gráfico 2) 

Ao levarmos em consideração esses dados, todas as assistentes sociais em questão 

se tornaram bacharéis em Serviço Social após a nova Lei de Diretrizes e bases da 

Educação (LDB) - Lei 9.394 -  promulgada em 1996. Essa Lei exigiu que as Universidades 

substituissem o currículo mínimo por Diretrizes Gerais Curriculares para os cursos de 

Formação. 

No Serviço Social, as diretrizes curriculares foram construídas coletivamente e 

junto à categoria profissional e foram fruto de um intenso processo de revisão iniciado na 

década de 1990. Essas diretrizes representam o amadurecimento da reflexão teórico-prática 

do Serviço Social, que fora problematizado ao longo do segundo capítulo da dissertação. 

Assim, elas foram construídas para além de uma exigência imposta pela lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB). 
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Gráfico 2- Período de Formatura 

Nas Diretrizes Curriculares a formação profissional está calcada na dinâmica da 

vida social (CRESS,2008). Com vistas a garantir a verdadeira efetivação de um projeto de 

formação profissional remete a um conjunto de conhecimentos indissociáveis, que se 

trazduzem em núcleos de fundamentação: a) núcleo de fundamentos teórico-

metodológiscos da vida social; b) núcleo de fundamentos da particularidade da formação 

sócio-histórica da sociedade brasileira e c)núcleo de fundamentos do trabalho profissional 

(CRES, 2008). 

Conforme visto no capítulo anterior, o projeto ético-político do Serviço Social se 

consubstancia em três pilares e um deles são as Diretrizes Curriculares de 1996. Este 

projeto profissional exige um perfil de profissional competente e crítico na tríplice 

dimensão do exercício profissional (dimensões técnico-operativas, teórico-metodológica e 

ético-política).  Isto requer que em seu processo de formação os assistentes sociais sejam 

suscitados para além da apreensão da realidade e que sua formação seja reflexiva e que não 

se reduza a mera retirada de um diploma de ensino superior. 

Para tanto é necessário que os profissionais apreendam a dinâmica da realidade 

social dotados de um arcabouço teórico-crítico, pois essa mesma realidade onde incide a 

intervenção profissional, é a realidade sobre a qual podem ser contruídas e refletidas novas 

estratégias de ação. 

Essa realidade é dinâmica e, por sê-la, está em permanente estado de mudança. 

Assim, o assistente social em seu cotidiano institucional deve estar sempre conectado às 

transformações societárias e não apreendê-las como um pano de fundo, pois essas 
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transformações incidem nos processos de trabalho, nas demandas, no objeto de trabalho, 

no perfil e na formação profissional. 

Estar antenado a essas transformações se coloca como um imperativo para um 

exercício profissional qualificado, que por sua vez, exige do profissional sua formação 

continuada. Neste trabalho não entendemos o conhecimento como um livro que pode ser 

guardado em uma gaveta e que quando queremos lê-lo o pegamos novamente. 

Concebemos a categoria conhecimento como sendo processual. É por meio do 

conhecimento que desvelamos a realidade social. 

No que se refere à formação continuada, à qualificação e ao aperfeiçoamento 

profissional, seis das sete profissionais que responderam ao questionário possuem 

formação complementar. A maior parte das assistentes sociais – 72% – fizeram 

especialização, 14% fizeram mestrado e 14% não cursaram nenhum curso de pós-

graduação, conforme gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3- Formação complementar 

Para Iamamoto (2008) 

o momento presente desafia os assistentes sociais a se qualificarem para 
acompanhar, atualizar e explicar as particularidades da questão social nos 

níveis nacional, regional e municipal, diante das estratégias de 

descentralização das políticas públicas (IAMAMOTO,2008,p.41). 

O número de profissionais que investiram em sua formação é digno de nota. 

Observa-se que a maior parte delas fizeram pós graduação na área do Serviço Social, 

conforme tabela abaixo. 

Entrevistado Área do Conhecimento 

Assistente Social 01 Serviço Social 

Assistente Social 02 (Não possui) 
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Assistente Social 03 Saúde 

Assistente Social 04 Serviço Social e Saúde 

Assistente Social 05 Educação e Saúde 

Assistente Social 06 Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias 

Assistente Social 07 Educação para jovens e adultos 

Tabela 1- Formação Complementar 

A formação complementar é de extrema importância para as profissões inscritas na 

divisão social e técnica do trabalho. O Serviço Social, em particular, que é uma das 

profissões que tem nas expressões da “questão social” o seu objeto de trabalho, o 

aperfeiçoamento profissional se coloca com um imperativo. 

Investir na formação profissional dos assistentes sociais formados e dos estudantes 

de Serviço Social é ultrapassar a problematização acerca do objeto de trabalho desta 

profissão, é investir no desvelamento das crises endógenas do capital, das estratégias 

utilizadas pelos capitalistas para superar as crises e para garantir a legitimidade, das 

políticas sociais, das precarizações das relações de trabalho, das relações sociais, das 

privatizações e da focalização das políticas de corte social, que incidem tanto na formação 

como no exercício profissional. 

    Desta forma, cabe-nos superar a concepção de qualificacão imposta pelo 

mercado, que entende a qualificação unicamente para adequar o trabalhador às 

necessidades de produção. O  

que está em jogo é afirmar e potencializar o conjunto dos valores, 

princípios e concepções ético-políticas expresso no projeto profissional, 
de componente fundamentalmente crítico e nitidamente vinculado a um 

projeto societário de transformação da ordem social (CAMARGO, 

LOPES e OLIVEIRA,2014,p.3)  

Estar atento às recontruções da realidade e às transformações societárias com vistas 

à construção de estratégias que viabilizem à construção de uma nova ondem social são as 

regras do jogo. No cotidiano das instituições os assistentes sociais atendem às múltiplas 

expressões da questão social e acompanha a forma como os sujeitos experimentam todas 

essas situações. 

Nas palavras de Iamamoto (2009)  

apreender a questão social é também captar as múltiplas formas de 
pressão social, de invenção e de re-invenção da vida construídas no 

cotidiano, pois é no presente que estão sendo recriadas formas novas de 

viver, que apontam um futuro que está sendo germinado 

(IAMAMOTO,2009,p.28). 
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Uma das características mais marcantes do capitalismo contemporâneo é a 

exponenciação da “questão social”. As múltiplas expressões da questão social são 

indissociáveis da sociedade capitalista de produção, são inerentes a ela. As sequelas da 

“questão social” passam a ser objeto de ações pontuais e fragmentadas, transferidas para a 

iniciativa privada. Os indivíduos são responsabilizados pela sua pobreza, pelos seus 

problemas assim como são responsabilizados por solucionarem-os. Para Iamamoto (2004) 

perde-se desta maneira a possibilidade de compreensão sobre a dimensão coletiva da 

“questão social”, reduzindo-a a uma dificuldade do indivíduo isolado. 

As múltiplas expresões da “questão social” se expressam nas necessidades e 

demandas dos usuários dos serviços: na busca ao acesso à saúde, habitação, educação, 

previdência, na violência doméstica, na população em situação de rua, na violaçãos dos 

direitos dos idosos e das crianças e adolescentes, entre inúmeros outros exemplos.  

Os assistentes sociais se inserem na Política Pública de Saúde para responder à 

essas múltiplas expressões da questão social e também para intervir no processo saúde-

doença dos usuários. Ao particularizarmos nossa reflexão no espaço socio-ocupacional da 

urgência e emergência não podemos deixar de pontuar a imediaticidade característica nos 

atendimentos prestados nesse espaço. 

As profissionais que participaram da nossa pesquisa desenvolvem o seu exercício 

profissional no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência. Conforme podemos 

observar na tabela a seguir, as assistentes sociais trabalham no mesmo espaço socio-

ocupacional, mas em instituições diferentes.  

Entrevistado Instituição onde trabalha 

Assistente Social 
01 

Hospital Estadual Getúlio Vargas / SES 

Assistente Social 
02 

OS - CEJAM (Coordenação de Emergência Regional Centro - CER) 

Assistente Social 
03 

PAM Dr. Abdon Gonçalves 

Assistente Social 
04 

Hospital Federal do Andaraí 

Assistente Social 
05 

Hospital Moacyr Gomes de Azevedo 

Assistente Social 
06 

Hospital Central de Osasco 

Assistente Social 
07 

Prefeitura de Macaé- Hospital do Aeroporto 

Tabela 2- Instituição onde trabalha 
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Essa diversificação de instituições nos coloca um dado que não pode deixar de ser 

apontado: o espaço socio-ocupacional apesar de ser o mesmo não pode ser comparado, 

pois a dinâmica e fluxo de atendimento, as demandas, o número de usuários atendidos 

diferem de uma instituição para a outra. Não podemos comparar, por exemplo, o espaço 

ocupacional da urgência e emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas com o mesmo 

espaço do PAM Dr. Abdon Gonçalves. 

Importa destacar que o modelo de saúde brasileiro está centrado em um dos 

princípios do Sistema Único de Saúde a hierarquização das ações, onde os serviços são 

divididos por níveis de complexidade: baixa ou atenção primária e média e alta 

complexidade ou  atenção secundária e terciária respectivamente. A atenç ão primária é 

considerada uma das portas de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), depende 

dela a referenciação para os demais níveis de complexidade. 

Entende-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial aos usuários 

do Sistema Único de Saúde. De acordo com o decreto 7.508 de junho de 2011, são portas 

de entrada aos serviços de Saúde nas redes de atenção à Saúde os serviços: 

I- de atenção primária; 

II- de atenção de urgência e emergência; 

III- de atenção psicossocial e 

IV-especiais de acesso aberto (Art.9, decreto 7508,2011). 

De todas as portas de entrada mencionadas, nosso olhar se voltará para uma em 

particular a de urgência e emergência. 

Na terminologia básica em saúde (1985), a emergência é caracterizada como “uma 

unidade destinada à assistência de doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à 

saúde necessitam de atendimento imediato” (BRASIL,1985). Neste documento a urgência 

não é caracterizada. 

 Paim apud Olivar e Vidal (2007) aponta a diferença entre urgência e emergência. 

Para ele emergência é uma ação de emergir. Uma emergência é o surgimento de “alguma 

coisa”. Já a urgência para o autor, tem qualidade de algo que é urgente, mas que não 

apresenta alta complexidade, porém que necessita de uma ação rápida apesar de não se 

constituir em risco, perigo. Assim, o autor explicita que emergência apresenta risco 

iminente de vida, já na urgência existe o risco, mas esse não é iminente. 

No primeiro capítulo vimos que em 2003 fora implementada a Política Nacional de 

atenção às Urgências. Em 2011, o Ministério da Saúde publicou a portaria 1600, 
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reformulando esta política, que é constituída por 8 (oito) componentes, conforme exposto 

em seu artigo 4: 

I- Promoção, prevenção e Vigilância; 

II- Atenção Básica em Saúde; 

III- Serviço Móvel de Urgência e suas Centrais de Regulação de Médica 

das Urgências; 
IV- Sala de Estabilização; 

V- Força Nacional de Saúde do SUS; 

VI- Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24hs) e o conjunto dos 
serviços de urgência 24hs; 

VII- Hospitalar e  

VIII- Atenção Domiciliar (PORTARIA 1600,2011) 
 

A organização da Rede de Atenção às Urgências prevê que o princípio da 

integralidade no atendimento dos usuários em situação de urgência e emergencia seja 

garantido de forma qualificada e humanizada nos serviços de saúde. 

Conforme visto anteriormente, esta política em questão desdobra-se em dois outros 

eixos: a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS e o Programa de 

Reestruturação da Emergência, o QualiSUS. 

O Humaniza SUS, coloca a humanização como eixo norteador da prática em saúde 

em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. A política de Humanização tem 

por objetivo melhorar a relação entre os profissionais, entre estes e os usuários da Política 

Pública de Saúde e entre as unidades de saúde e a comunidade. 

A política de Humanização busca consolidar: i) a redução no tempo de espera 

baseados no critério de classificação de risco, ii) que os usuários saibam quem são os 

profissionais que o estão acompanhando e que os serviços de saúde se responsabilizem por 

sua referência territorial, iii) que as unidades de saúde garantirão o acesso a informações 

aos usuários, o acompanhamento de pessoas de sua rede social e os direitos do código de 

usuários do Sistema Único de Saúde e iv) que as unidades de saúde garantirão gestão 

participativa aos trabalhadores e usuários da Política Pública de Saúde e educação 

permanente aos trabalhadores (PNH,2004). 

O espaço socio-ocupacional da urgência e emergência deve ser pensado também 

por nível de complexidade a fim de atender aos usuários em suas necessidades e 

complexidades, conforme a subdivisão: 

Área Vermelha: área destinada ao atendimento de pacientes que precisam de 

assistência imediata. 

Área Amarela: área destinada ao atendimento de pacientes pouco críticos. 
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Área Azul: área destinada a pacientes não-críticos. 

Área Verde: área destinada ao atendimento que demanda acompanhamento. 

Em síntese, são caracteríticas destas áreas, conforme Olivar (2006): 

Área Vermelha: prioridade zero- emergência- necessitam de atendimento 
imediato; 

Área Amarela Prioridade 1- urgência- atendimento rápido, em no 
máximo 15 minutos; 

Área Verde: prioridade 2- prioridade não urgente, atendimento em até 30 

minutos e 

Área Azul: prioridade 3- consulta de baixa complexidade- atendimento 
de acordo com o horário de chegada- tempo de espera de acordo com a 

demanda desses atendimentos (OLIVAR,2006,p.143). 

Nas unidades de saúde que prestam o atendimento à urgência e emergência, duas 

dessas áreas, são transformadas em salas. Na sala amarela são atendidos pacientes que já 

iniciaram a terapêutica de estabilização. Assim, são pacientes identificados com problemas 

menos graves, ou que já tiveram o quadro clínico estabilizado.  

Já a sala vermelha recebe os casos considerados mais graves. Atende a pacientes 

instáveis e muitas vezes, devido à ausência de leitos na Unidade de Pacientes Graves 

(UPG), funciona como este setor.  

Cabe ressaltar que todos os usuários atendidos nestas salas são de diversas 

especialidades clínicas, assim como temos um paciente atendido pela cardiologia, temos 

pacientes atendidos pela clínica médica, pois estão com alguma doença infecto-contagiosa, 

expondo assim outros pacientes que ali estão ao contágio. 

Além disso, ainda existe mais uma complexidade típica do setor de emergência. Os 

profissionais em sua maioria trabalham por plantão. Então, o trabalho realizado por eles é 

multidisciplinar e não interdisciplinar o que demonstra que o trabalho é fragmentado: o 

assistente social faz a sua parte, o médico faz a sua parte e o enfermeiro faz a sua parte. 

Cada especialidade faz o que lhe compete. 

Desta forma, no processo de trabalho predomina o  

princípio da divisão do trabalho com base na oposição entre planejamento 
e execução, isto é, entre o trabalho intelectual de diagnóstico e a 

execução das prescrições médicas predominando uma relação de 

subordinação e não de cooperação (OLIVAR, 2006,p. 173). 

Apesar dessa divisão, o trabalho em saúde implica uma articulação entre os 

diversos saberes, conforme sinaliza Olivar (2006). Entretanto, a insterdisplinaridade 
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pressupõe profissionais abertos para este tipo de trabalho em equipe. Entretanto, a autora 

pontua alguns limites postos à prática interdisciplinar: “o corporativismo, a vaidade, a falta 

de tempo para reunir os membros da equipe e, principalmente o não pensar de forma 

coletiva...” (OLIVAR, 2006,p.175). Estes fatores associados conjugam um trabalho 

realizado de forma multidisciplinar com predomínio de fragmentação das atividades. 

O limite que se coloca à prática fragmentada na saúde se dá no cuidado ao usuário. 

Como o trabalho é fragmentado, o usuário é “visto” de forma fragmentada, como se o 

mesmo fosse cuidado pelo órgão, ou pela função que está acometida. Este usuário não é 

visto em sua totalidade, enquanto sujeito e por sua vez, não é cuidado em sua integralidade.  

Podemos perceber que a Política Nacional de Atenção às Urgências associada à 

Política Nacional de Humanização e ao programa QUALISUS tem em suas bases a 

organização dos atendimentos a partir de um acolhimento das demandas mais humanizado. 

Entretanto, o acolhimento, enquanto diretriz e estratégia do HumanizaSUS, aponta 

para uma organização profissional no recebimento das demandas dos usuários que 

procuram assistência nas portas de entrada do Sistema Único de Saúde. Indica uma ação 

voltada para acompanhar a entrada e saída destes usuários na unidade. Contudo, somente a 

“acolhida” e o redirecionamento dos usuários que não são assistidos pela unidade que 

procuram a atenção básica e ambulatorial, não garantem a sua inserção em outra unidade 

de saúde, seja qual for o nível de atenção que corresponda sua demanda. 

Todas essas mudanças alteram os processos de trabalho dos trabalhadores da 

Política Pública de Saúde. Vimos no primeiro capítulo que para Marx o processo de 

trabalho é uma atividade dirigida a criação de valores de uso, cuja finalidade é a resposta 

imediata às necessidades dos seres humanos. 

Quando nos referimos ao processo de trabalho em saúde de acordo com Nogueira 

apud Olivar (2006): 

temos de considerar três aspectos fundamentais: em primeiro lugar, que é 
um exemplo de processo de trabalho em geral, e, portanto, compartilha 

características comuns a outros processos que se dão na indústria e outros 
setores da economia; segundo, que é um serviço – e temos de pensar, 

então, o que é um serviço; terceiro, que é um serviço que se funda numa 

inter-relação muito intensa [...] (OLIVAR, 2006,p.26). 

Destarte, como os processos de trabalho em saúde é um exemplo de processo em 

geral, o mesmo também possui uma finalidade, um objeto e meios de trabalho. Desta 

forma, Silva apud Olivar (2006) nos coloca que a finalidade do processo de trabalho em 



147 

 

saúde é a ação terapêutica, o objeto é o indivíduo doente e os meios de trabalho são os 

instrumentos de trabalho e a conduta. Como o objeto de trabalho é um indivíviduo ele pode 

interferir positivamente ou negativamente na eficácia do trabalho realizado. 

Essa interferência acontece pois os processos de trabalho em saúde são fundados 

em um processo de intersecção compartilhada (Costa,2007). Ou seja, o usuário dos 

serviços de saúde tem participação ativa nos processos de trabalho, pois o mesmo não é 

apenas consumidor dos medicamentos, dele dependem as informações acerca da sua saúde 

e o cumprimento das prescrições médicas. Assim, o usuário tem co-participação nos 

processos de trabalho e dele depende também a eficácia da ação terapêutica. 

Os processos de trabalho em saúde pública embora carreguem características gerais 

dos processos de trabalho possuem suas paticularidades: “nos serviços de saúde pública, a 

força de trabalho é consumida em função da sua utilidade particular, que é para uso dos 

usuários dos serviços [...]” (COSTA,2007,p.309). Outra particularidade é que esse “uso se 

dá no interior do processo de produção dos serviços de saúde que requer uma relação direta 

entre quem produz e quem consome o serviço [...]” (COSTA,2007,p.309). 

O “serviço de saúde nunca resulta de uma aplicação de regras gerais em um 

processo de trabalho genérico” (OLIVAR,2006,p.48). Ele pressupõe que cada usuário 

tenha um plano terapêutico diferenciado e para isso é necessário que seja colocado em 

prática uma gama de conhecimentos. Existe, então, uma divisão entre os trabalhadores dos 

serviços de saúde: no primeiro grupo estão os trabalhadores que tem como objeto de 

trabalho o processo de adoecimentos dos usuários e no segundo grupo estão os 

trabalhadores que com suas atividades dão sustentação ao trabalho dos trabalhadores do 

grupo anterior (OLIVAR,2006). Uma das categorias profissionais que dão esta sustentação 

é a dos assistentes sociais. 

Cabe-nos ressaltar que o processo coletivo de trabalho nos serviços de saúde é 

engendrado a partir das condições históricas de conformação da política pública de saúde 

no Brasil, das mudanças de natureza organizacional, tecnológica e política que atravessam 

o Sistema Único de Saúde, da divisão socio-técnica do trabalho e  da expansão dos 

subsistemas de saúde (COSTA,2006). 

Assim, fica claro que as mudanças de ordem política, tecnológica e organizacional 

ocorridas pós década de 80 requeriram novas formas de organização do trabalho na saúde e 



148 

 

modificaram, então, os processos de trabalho determinados pela hierarquização por nível 

de complexidade, descentralização e democratização, conforme demonstra Costa (2006). 

A inserção do serviço social na saúde, e mais especificamente no espaço socio-

ocupacional da urgência e emergência, está relacionada às manifestações da questão social 

a partir da percepção de que as condições de vida dos sujeitos incidem no processo 

saúde/doença dos mesmos. 

Os assistentes sociais ingressam na instituição enquanto trabalhadores assalariados 

e enquanto pertencentes à classe trabalhadora tem os seus processos de trabalho, suas 

relações trabalhistas, suas condições e relações de trabalho pontencialmente incindidas 

pelas transformações societárias da contemporaneidade.  

Vimos no primeiro capítulo deste trabalho que o modo capitalista de produção 

assenta-se sobre contradições insolúveis, configurando permanente cenário de crise, sendo, 

portanto, essas crises endógenas a este modo de produção.  

Para Mandel (1982) no pós 1945 se abre uma nova fase no capitalismo, fase esta 

que ele denomina de tardia, como vimos anteriormente. Para o autor a fase tardia do capital 

remete ao apronfundamento de suas contradições, que sob o período tardio ganham maior 

visibilidade e maturação. 

O próprio desenvolvimento das forças produtivas acirram as contradições internas 

do processo de acumulação, “cuja expressão maior são as dificuldades para a valorização 

dos capitais e a tendência para a redução da taxa média de lucros [...]” 

(BEHRING,2009,p.35). A redução no emprego do trabalho vivo em relação ao trabalho 

morto coloca em xeque o processo capitalista de produção, visto que a produção de 

mercadorias é superior à capacidade de consumo dos trabalhadores. 

As reflexões mandelianas levam em consideração os períodos de estagnação e  

expansão do capital. Para o autor não existe produção sem as crises sistêmicas e toda crise 

se inicia após um longo período de expansão. 

Prova disso é o período de crise aberto após os 30 (trinta) anos de ouro, onde a fase 

expansiva do capitalismo começa dar sinais de esgotamento no final da década de 60 

(sessenta), conforme fora visto anteriormente. Parafraseando Behring (2009) 

esse período encerra uma grande ofensiva de austeridade do grande 

capital contra os assalariados, cujo resultado depende de algumas 
variáveis: a correlação de forças objetivas entre classes sociais, os níveis 

de organização,  combatividade e de consciência de classe, produtos da 

trajetória recente do movimento operário, em cada país e no conjunto; as 
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reações das organizações de massa do proletariado (sindicatos e partidos); 

e a correlação de forças entre as expressões mais tradicionais 
burocratizadas e as novas vanguardas emergentes no seio do movimento 

operário [...] (BEHRING,2009,p.159-160). 

 

A mudança na correlação de forças em favor da classe trabalhadora depende, então, 

da sua organização. Entretanto, assistimos na contemporaneidade ao ataque do capital à 

consciência de classe dos trabalhadores. 

Como uma das respostas à crise da década de 70 (setenta) implementou-se um 

amplo processo de reestruturação da produção. As mudanças no processo produtivo em 

curso são expressões da reorganização do capital com vistas a sua recuperação a partir da 

implementação de estratégias que viabilizem novas possibilidades e condições de 

acumulação. Para tanto, novos processos de trabalho emergem pautados na flexibilização 

da produção. 

Nesse momento importa destacar a intensa reestruturação no mercado de trabalho. 

O mais expressivo do resultado das transformações no mundo do trabalho é o desemprego 

estrutural que tem se expandido em escala global. Para Antunes (2010), existe uma 

processualidade contraditória que de um lado reduz o proletariado fabril e de outro 

aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no setor dos serviços. Há 

para este autor um amplo processo de heterogeneização, fragmentação e complexificação 

da classe trabalhadora. Essa classe tornou-se mais qualificada em vários setores, enquanto 

que em outros ramos desqualificou-se e precarizou-se. Fica claro que a classe trabalhadora 

dividiu-se entre os intelectuais e os que ficam no chão da fábrica. Dividiu-se entre os 

“trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado formal ou informal, jovens e 

velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, imigrantes e nacionais, brancos e negros 

etc [...]” (ANTUNES, 2010 (b), p.27). 

Para além da flexibilização da produção coloca-se como imperativo a flexibilização 

dos direitos trabalhistas que tem na precarização do trabalho e das relações trabalhistas sua 

maior expressão. Evidencia-se a subproletarização do trabalho presente nos vínculos 

trabalhistas precarizados: trabalho em tempo parcial, temporário, subcontratado, 

terceirizado. Exalta-se o trabalhador polivalente, multifuncional, pois por meio dele é 

intensificado os ritmos de trabalho e os processos de trabalho. É exaltado ainda o 

trabalhador que “veste a camisa da empresa”, que vê no êxito da empresa o seu êxito 



150 

 

pessoal. Não é por acaso que os trabalhadores são transformados em cooperadores e 

colaboradores. 

No segundo capítulo desta dissertação vimos que os assistentes sociais tem no 

Estado o seu maior empregador. Entretanto, na atualidade cresce exponencialmente o 

número de profissionais com vínculos de trabalho precarizados (ANTUNES,2010). Na 

contramão dessas tendências, nossa pesquisa que tem caráter ilustrativo demonstra que a 

maior parte das assistentes sociais estão com vínculos trabalhistas estáveis, conforme 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4- Situação Trabalhista 

A busca por estabilidade nos projetos profissioniais da classe trabalhadora é sempre 

um ponto central. Os vínculos de trabalho instáveis incidem diretamente no exercício 

profissional no que se refere às incertezas de permanência e de continuidade no trabalho, 

na prestação dos serviços e também ao que se refere à formação continuada. 

Não temos dúvidas de que para essas assistentes sociais que possuem vínculo 

trabalhista precários o nível de subordinação e de exploração do trabalho devam ser 

maiores do que nos vínculos de traballho estáveis. A imprecisão e até mesmo a pressão 

ocasionada pelo tensionamento da demissão impõem limites à atuação desses profissionais, 

à sua autonomia relativa e também à sua organização enquanto uma categoria profissional 

e enquanto pertencente a uma classse, a classe trabalhadora. 

O trabalho profissional dos assistentes sociais é tensionado porque seu trabalho é 

submetido ao poder do empregador, pelas demandas dos usuários e também pela sua 

relativa autonomia, que diz respeito à condução dos seus atendimentos. Desta forma, “o 
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trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de determinantes externos, 

que fogem ao controle do indivíduo e impõem limites, socialmente objetivos, à consecução 

de um projeto profissional coletivo no cotidiano do mercado de trabalho” 

(IAMAMOTO,2011,p.354). 

Ao vender sua força de trabalho ao empregador, o assistente social fica subordinado 

também aos acordos previstos em seu contrato de trabalho. Nesse contrato ficam 

estabelecidas a carga horária e também a forma como os profissionais a distribuirá ao 

longo da semana. 

Em 2010 a Lei 12.317 acrescentou à Lei 8.662 o artigo 5-A que dispõe sobre a 

carga horária dos assistentes sociais que a partir da data de publicação da Lei passa a ser de 

trinta (30) horas semanais. A conquista das trinta (30) horas deve ser pensada enquanto 

uma conquista da classe trabalhadora e compreendida no âmbito da luta de classes, porque 

contibui na garantia de melhores condições de trabalho e se insere na luta pelo direito ao 

trabalho com qualidade para todos (CFESS,2011).  

Em nossa pesquisa, quatro (4) das sete (7) assistentes sociais desenvolvem suas 

atividades em regime de plantão, três (3) delas responderam que fazem plantão de vinte e 

quatro (24) horas e uma delas respondeu que cumpre sua carga horária de trinta (30) horas 

em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados. Das outras tres (3) profissionais: 

uma realiza suas atividades no turno da manhã, cumprindo vinte (20) horas semanais; a 

outra asssistente social desenvolve suas atividades cumprindo quarenta (40) horas 

semanais no turno matutino e vespertino e a outra profissional realiza trinta (30) horas 

semanais a cumprindo em três (3) dias de dez (10) horas. Ver gráfico 5 

 

Gráfico 5- Carga Horária 
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No segundo capítulo dessa dissertação vimos que os assistentes sociais do espaço 

socio-ocupacional da saúde tem no regime de trabalho de plantão sua maior expressão. No 

terceiro tópico do capítulo em questão problematizamos o plantão e os dilemas 

encontrados pelos profissionais que atuam sobre este regime de trabalho. Cabe-nos 

recuperar algumas questões nesse momento. 

 O plantão do Serviço Social, independente do espaço ocupacional onte atue o 

assistente social – urgência e emergência de um hospital de alta complexidade, de uma 

maternidade, de uma unidade ambulatorial mais complexa, de um PAM – funciona em um 

espaço físico geralmente pequeno, sem ventilação e sem ter como garantir o sigilo 

profissional (VASCONCELOS,2007). Para Vasconcelos (2007), na maioria das vezes os 

atendimentos do Serviço Social é realizado no mesmo espaço físico, concomitantemente, 

por dois ou mais profissionais ou até mesmo nos corredores, onde é colocada uma mesa e 

duas cadeiras e é formada uma fila para atendimento com o Serviço Social – esta situação é 

comum para a autora nas intituições de emergência. 

Em sua grande maioria, os assistentes sociais, em um mesmo espaço físico, 

aguardam serem procurados pelos usuários ou seus familiares. O atendimento às demandas 

espontâneas é típico dos plantões do Serviço Social. Esses usuários e/ou seus familiares 

buscam espontaneamente o Serviço Social ou são encaminhados por outros setores da 

instituição ou por outros profissionais. 

No plantão, os assistentes sociais atendem em suas salas ou fazem o atendimento no 

leito. Seja em sua sala ou no leito das salas amarela ou vermelha não é repeitado o sigilo 

profissional previsto nos artigos 15, 16, 17 e 18 (Código de Ética, 1993). O sigilo 

profissional é um direito do profissional e do usuário ao protegê-lo em tudo aquilo que o 

profissional tomar conhecimento no exercício de sua profissão. O sigilo não possui 

condições para sua garantia, considerando que os profissionais não  possuem na instituição 

uma sala para cada um, sendo os atendimentos realizados, conforme fora abordado 

anterioremente, concomitantemente por dois ou mais profissionais em um mesmo espaço 

físico. No atendimento junto ao leito dos usuários o sigilo não pode ser resguardado pois 

não existe um espaço adequado para esses atendimentos, sendo a vida dos usuários 

expostas para os outros usuários que ali estão dispostos lado a lado nos leitos. 

Nos plantões, conforme fora refletido no segundo capítulo, são priorizados 

encaminhamentos e orientações. O usuário é recebido, ouvido e encaminhado para serviços 
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externos ou internos com vistas a garantir o funcionamento da instituição 

(VASCONCELOS,2007). 

Quando no questionário as profissionais foram perguntadas se as mesmas 

desenvolvem seu trabalho em equipe, 86% responderam que sim e 14% responderam que 

não, conforme gráfico abaixo. Cinco (5) das seis (6) assistentes sociais que trabalham em 

equipe possuem mais de cinco profissionais formando a equipe de Serviço Social. Uma 

assistente social que também trabalha em equipe pontuou que o espaço socio-coucpacional 

da emergência se constitui por sete (7) plantões de três (3) profissionais. 

 

Gráfico 6- Trabalho em equipe 

A assistente social que respondeu que não desenvolve seu trabalho em equipe 

pontuou que é a única profissional de Serviço Social na instituição. Cabe-nos apontar que 

essa mesma assistente social cumpre sua jornada de trabalho com carga horária de quarenta 

(40) horas. Esses dados explicitam a intensificacão da exploração e a precarização do 

trabalho tão latentes na sociedade capitalista. Mesmo apesar da lei que prevê as trinta (30) 

horas para os assistentes sociais ainda existem instituições que a desrespeitam e ao 

desrespeitá-la dilapida um direito conquistado pela categoria profissional. 

O trabalho em equipe é de suma importância para os processos de trabalho em 

saúde. No trabalho em saúde somos chamados a superar a concepção de saúde enquanto 

ausência de doença, visando no nosso cotidiano alcançarmos a percepção do usuário da 

Política Pública de Saúde enquanto um sujeito inserido na Unidade de Saúde não apenas 

como um doente, mas enquanto um sujeito em totalidade (OLIVAR e VIDAL,2007). 

Desta forma, conforme fora problematizado anteriormente, nas Unidades de Saúde 

o usuário é “recortado” pela doença, pelo sintoma que lhe acomete. Ele não é 
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compreendido em sua totalidade. Se o usuário chega a Unidade de Saúde referindo estar 

sentindo uma forte dor no peito, ele é encaminhado ao cardiologista, se ele refere ter sido 

vítima de abuso sexual, ele é encamihado ao ginecologista para posteriormente ser 

encaminhado ao Serviço Social, se uma criança foi vítima de maus tratos é encaminhado à 

clínica médica ou a um ortopedista – a depender da complexidade da agressão – para 

posteriormente o Serviço Social ser acionado. 

Nos exemplos citados acima percebemos que o patológico é sempre apartado do 

social, como se isso fosse realmente possível. A superação dessa separação se coloca como 

imperativo na garantia da integralidade da atenção à saúde e na qualidade do serviço 

prestado aos usuários dessa Política Pública. 

Quando no questionário as assistentes sociais foram indagadas sobre sua relação 

com os demais profissionais as respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 7 – Definição dos assistentes sociais sobre a relação com os demais profissionais 

Ao particularizarmos a análise deste gráfico, cabe-nos pontuar que uma assistente 

social não respondeu a essa pergunta e que somente duas (2) assistentes socais 

responderam apenas boa. As outras duas (2) assistentes sociais responderam que possuem 

uma relação boa, mas com ruídos, apresentando desafios ao seu exercício profissional.  

O Serviço Social surge devido às demandas do patronato para responder às 

necessidades da classe trabalhadora. Seu surgimento se explica porque a burguesia 

monopolista percebeu que poderia interferir no processo de obtenção do consenso ao seu 

projeto classista junto à classe trabalhadora (VALLE,2012). 

No cotidiano profissional, o Serviço Social é demandado porque existem 

necessidades institucionais pregressas que justificam a entrada de assistentes sociais no seu  
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quadro de profissionais. Ao Serviço Social são direcionadas quatro tipos de demandas: da 

instituição, dos usuários, da própria equipe e dos outros profissionais. 

As Políticas Públicas de corte social são materializadas por meio das instituições e 

através da prestação de serviços sociais. Segundo Valle (2012), as características gerais 

dessas instituições se expressam em um projeto político institucional que possui uma 

direção política conservadora estratégica, tendo em vista que a mesma visa a tão sonhada e 

esperada obtenção do consenso por parte da classe trabalhadora, conforme pontuado 

anteriormente. 

Vimos no primeiro capítulo que o trabalhador, no processo de compra e venda de 

sua força de trabalho, entrega ao empregador o valor de uso de sua força de trabalho, 

dando a ele o direito de consumi-la durante um determinado período de tempo, segundo o 

que fora previamente acordado no contrato de trabalho. Desta forma, 

[...] durante o período em que trabalha, sua atividade é socialmente 

apropriada por outro: o sujeito que trabalha não tem o poder de 
livremente estabelecer suas prioridades, seu modo de operar, acessar 

todos os recursos necessários, direcionar o trabalho exclusivamente 

segundo suas intenções, o que é comumente denunciado como o “peso do 
poder institucional” [...] (IAMAMOTO,2008,p.422). 

Fica claro que o fardo institucional impõe limites ao exercício profissional dos 

assistentes sociais e da classe trabalhadora em sua totalidade. As instituições possuem um 

poder coercitivo sobre os trabalhadores na medida em que eles são assalariados e 

dependem da venda de sua força de trabalho para garantir os meios para a sua subsistência 

e que a instituição pode presssioná-los a desenvolver atividades que colocam em xeque o 

conjunto de valores e princípios que orientam seu trabalho. 

No que se refere à pergunta sobre as principais demandas postas pela instituição, as 

respostas que se repetiram foram: a mediação de conflitos entre os profissionais da saúde e 

os familires e orientação acerca da rotina da instituição. 

É muito comum que o Serviço Social em todas as Políticas Públicas seja chamado a 

intervir e solucionar os conflitos, seja entre o usuário e os outros profissionais, seja entre o 

usuário e sua família, como se os assistentes sociais tivessem um aporte técnico-operativo 

ou teórico-metodológico próprio para solucionar essas questões. 
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Tabela 3- Demandas postas pela instituição 

A mediação de conflitos sempre acontece de forma a dar recomendações as partes 

envolvidas e apoiá-las. Essa demanda nos chama a atenção para o que muitos profissionais 

colocam sobre o seu exercício profissional: o “apagar incêndios”.  

Ao reduzir seu trabalho profissional ao apagar de incêndios, o exercício profissional 

do assistente social em uma determinada instituição perde seu sentido, e ao perder o 

sentido, ao perder a efetividade do seu trabalho, a instituição acaba por requisitar do 

assistente social a realização de atividades que não são de sua competência e não são sua 

atribuição. Quando o Serviço Social não se posiciona dentro da instituição, é a instituição 

quem diz o que ele deve fazer/faz. 

Outra demanda típica direcionada aos assistententes sociais é a orientação sobre a 

rotina da Unidade de Saúde. Entretanto, não cabe apenas aos assistentes sociais saberem 

sobre a rotina institucional, os horários de visita, os programas e projetos ofertados na 

instituição. Saber orientar sobre os serviços ofertados e sobre a rotina é algo que cabe a 

todos os profissionais que atuam na instituição. 

O acompanhamento aos pacientes de alta médica foi outra demanda colocada pelas 

assistentes sociais que responderam ao questionário. A profissional respondeu que é 

demandado pela instituição que o assistente social faça o “acompanhamento de pacientes 

com alta até a residência, quando desacompanhados de familiar, no caso o paciente reside 

sozinho ou o familiar não pode vir buscá-lo”. A presença do profissional na situação 

explicitada pela assistente social é questionável. Por que o Serviço Social deve 

acompanhar o usuário? Por que não um técnico de enfermagem ou o médico que assinou a 
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situação de “alta”? Afinal, na alta médica a família e o usuário devem ser orientados sobre 

o processo de reabilitação, sobre como será o tratamento fora da instituição. Por que a 

presença do Serviço Social? Porque não tem quem acompanhe o usuário, então, que seja 

acompanhado por um (a) assistente social?  

O que questionamos nessa situação é qual a função do Serviço Social nesse 

processo, um profissional com formação de nível superior, com atribuições e competências 

estabelecidas por Lei – a Lei 8.662 – com seu exercício profissional reduzido a uma 

atividade burocrática requisitada pela instituição.  

Quando no questionário fora perguntado sobre as demandas dos demais 

profissionais as repostas com maior incidência foram: notificação compulsória dos casos 

de violação de direito, comunicação de alta, cobrança na resolução dos casos ditos 

“sociais”, conforme tabela abaixo. 

Título Frequência 

Notificação Compulsória dos casos de violação de direitos 3 

Comunicação de alta 2 

Cobrança na resolução dos "casos sociais" 2 

Orientação sobre a rede 1 

Participação no processo de comunicação de óbito 1 

Orientação sobre a legislação 1 

Discussão sobre os casos 1 

Orientação sobre a rotina da instituição 1 

Abordagem no leito 1 

Acompanhamento aos usuários com alta médica 1 

Transferências 1 

Pacientes sem acompanhante 1 

Tabela 4 - Demandas dos demais profissionais 

A demanda por notificação compulsória dos casos de violação de direitos foi uma 

das demandas que mais foram colocadas pelas profissionais. Entretanto, a notificação 

compulsória pode ser realizada por qualquer profissional a quem a situação de violência 

for relatada. Na situação de uma criança que sofreu violência física praticada pelos pais e a 

violação fora relatada pela própria criança na escola. A escola, por sua vez, não faz a 

notificação e leva a criança à uma Unidade de Urgência e Emergência. Ao ser relatada a 

situação ocorrida a uma profissional do hospital, o Serviço Social da Unidade de Saúde é 

acionado para fazer a notificação que poderia ter sido feita pela Escola e pelo profisisonal 

da Saúde que atendeu a criança na Unidade. 
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Essa situação se desdobra em outra demanda colocada pelas assistentes sociais a 

cobrança na resolução dos casos chamados pelos outros profissionais de “casos sociais”. 

Os “casos sociais” encaminhados ao Serviço Social são aqueles usuários que não possuem 

suporte familiar, que não possuem moradia, conforme aponta Olivar (2006). Assim os 

usuários que se encaixam nessa situação são encaminhados ao Serviço Social, porque as 

assistentes sociais para os outros profissionais “cuidam do social”, como se os médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes de enfermagem não fossem responsáveis 

por esses sujeitos. Essa situação demonstra o total descaso que os sujeitos que são 

considerados “casos sociais” são atendidos por outros profissionais.  

Continuemos no exemplo da criança que sofreu violência. Ao ser demandado, o 

assistente social aciona o Conselho Tutelar, que ao analisar a história da criança opta por 

aplicar a medida de acolhimento institucional. Entretanto, o Conselho Tutelar solicita que 

seja mantida a internação da criança até que seja encontrada vaga em alguma instituição de 

acolhimento no município onde reside a criança, mesmo que a mesma tenha alta médica. 

Inicia-se, então, uma cobrança dos outros profissionais para que o Serviço Social libere o 

leito da criança. É sabido que manter a internação, é também negligenciar o direito da 

criança, pois ela pode contrair bactérias hospitalares, mas dar a alta social é também 

colocá-la em situação de risco, visto a situação de violência vivenciada na família. 

Essas situações são encaminhadas ao Serviço Social para que a equipe libere leitos 

ao realizar a transferência para abrigos ou clínicas de apoio. Quando essas situações são 

encaminhadas ao Serviço Social, a equipe médica parece acreditar que as assistentes 

sociais são mágicas e que vão tirar da sua cartola uma vaga em um abrigo ou em uma 

clínica. Entretanto, a alta social demanda tempo, pois a mesma só pode ser dada a partir do 

acionamento da rede que por sua vez não responde com número de vagas suficientes que 

dêem conta da demanda por seus serviços. 

Desta forma, o assistente social não tem como dar “alta social” a um usuário que 

precisa de cuidados prolongados, o que faz com que o usuário permaneça no hospital até 

que seja encontrado um local que possa recebê-lo. Esta permanência no hospital não é o 

ideal devido às infecções hospitalares. Quanto mais tempo um sujeito passar dentro de um 

hospital mais suscetível ele está a contrair infecções hospitalares.  

Outra demanda que merece destaque é a referente à “comunicação de alta”. Sempre 

que o usuário tem alta é demandado ao assistente social do plantão a comunicação da alta a 
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família. Acreditamos ser de extrema importância a participação do assistente social no 

processo de alta dos usuários. Entretanto, o que é comum de acontecer é que o Serviço 

Social seja acionado apenas para ligar, entrar em contato com a família do paciente para 

comunicar que o paciente está de alta para que alguem vá buscá-lo na Unidade de Saúde. 

Romper com essa lógica é um desafio colocado ao Serviço Social e às outras 

profissões da área da saúde. O Serviço Social tanto pode como deve participar do processo 

de alta dos usuários. A alta deve ser preparada pela equipe que atende ao usuário: equipe 

médica, equipe do Serviço Social e equipe da enfermagem. O trabalho interdisiplinar é de 

extrema importância no trabalho coletivo em saúde. 

Nas demandas dirigidas aos assistentes sociais pelos usuários as mais elencadas 

foram: orientações, visita fora do horário, notícias sobre o quadro clínico, acesso à equipe 

médica.  

 

 

Tabela 5- Demandas dos usuários 

Segundo Vasconcelos (2007) as orientações típicas dos plantões do Serviço Social 

se referem às orientações previdenciárias, habitacionais, retirada de documentos, a rotina 

institucional, entre outras. As orientações sobre a rotina institucional são em sua maioria as 

principais demandas dirigidas aos assistentes sociais pelos usuários. 

A autora problematiza que essa demanda dos usuários é uma demanda coletiva, não 

somente por ser uma demanda vivenciada por todos, mas porque só coletivamente poderá 

ser enfrentada (VASCONCELOS,2007). Essa demanda deve ser refletida como tendo 
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também um caráter institucional, pois implica no bom funcionamento da Unidade de 

Saúde, sem conflitos ocasionados pela própria dinâmica da Unidade. 

As orientações sobre a rotina da instituição se desdobra em outra demanda dos 

usuários: a liberação da visita fora do horário aos usuários que estão em observação ou que 

estão internados. Essa atividade é delegada historicamente aos assistentes sociais. Essa é 

uma demanda dos usuários, mas que fora imposta aos assistentes sociais anteriormente 

pela instituição. Cabe, portanto, ao Serviço Social a liberação da visitação aos usuários, 

assim como cabe aos profissionais também a liberação de acompanhantes aos idosos com 

idade superior aos 65 anos, às crianças e adolescentes e aos deficientes. 

Outra demanda dos familiares é por notícias sobre o quadro clínico dos usuários. 

Entretanto, os (as) assistentes sociais não possuem competência técnica. Mas os médicos 

passam a visita nos leitos em um horário que não é o horário de visita, devido a este fato, 

os familiares acabam não tendo contato com os médicos para serem informados sobre o 

quadro de saúde do usuário que se  encontra internado. 

Em virtude da falta de acesso à equipe médica, os familiares procuram a equipe do 

Serviço Social para garantir que suas demandas por informação sobre o paciente cheguem 

ao médico. Com isso, os profissionais fazem as mediações ncessárias para que os 

familiares tenham o acesso ao médico, o que não é uma atividade atributiva ou de 

competência do Serviço Social, podendo ser realizada por qualquer profissional. 

Além das demandas expostas anteriormente, também é requisitado aos assistentes 

sociais demandas que são postas pela própria equipe na qual trabalha, conforme tabela 6 

abaixo . 

Título Frequência 

Acompanhamento às demandas , aos usuários e às famílias 3 

Abordagem aos usuários internados ou em observação 2 

Sistematização dos atendimentos, continuidade nos acompanhamentos do plantão anterior 1 

Levantamento da rede para pós-alta 1 

Orientação sobre a rotina dos usuários e familiares 1 

Melhorias nas condições de trabalho 1 

Salário Compatível 1 

Descentralização das informações sobre a rotina institucional para garantir direitos do usuário 1 

Intervenção junto aos usuários em situação de rua 1 

Alta Social 1 

Elaboração de projetos de intervenção 1 

Tabela 6- Demandas da própria equipe 
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Das demandas postas pela equipe as que merecem destaque são as duas que mais 

apareceram nas respostas das assistentes sociais: o acompanhamento e a abordagem aos 

usuários e uma outra demanda que é um desdobramento das anteriores: a sistematização e 

continuidade nos acompanhamentos do plantão anterior.  

As profissionais que responderam que uma das demandas é a abordagem aos 

usuários colocaram que essa abordagem é realizada junto aos usuários internados ou em 

observação. As abordagens se configuram no primeiro atendimento, do primeiro contato 

dos (as) assistentes sociais junto aos usuários. 

Normalmente, nesse primeiro atendimento, os profissionais buscam conhecer a 

realidade vivenciada pelos usuários, seu cotidiano, buscam desvelar suas reais demandas, 

suas demandas implícitas, buscam resgatar a história. E é nesse atendimento que é feita a 

entrevista social. 

Conforme pontuado por Matos (2013), nas unidades de saúde, o Serviço Social 

trabalha com uma variável de formulários, como: ficha social, evolução social, cartão de 

cadastramento de acompanhantes, roteiros para visita domiciliar, roteiro para 

encaminhamentos. Perecebemos que existe uma necessidade advinda da categoria em ter e 

conhecer a aplicabilidade desses instrumentos para, então, aplicá-los na realidade como se 

tal fato fosse realmente possível. 

A realidade, conforme visto anteriormente, é dinâmica e por mais que existam 

instrumentais técnicos, os mesmos jamais serão suficientes para responder às mais diversas 

demandas postas pelo usuário dos serviços. 

A demanda por acompanhamento é típica em qualquer espaço onde os (as) 

assistentes sociais exerçam sua profissão. O acompanhamento é realizado à família e 

também aos usuários da Política Pública de Saúde e é de suma importância para a equipe 

do Serviço Social, ao levarmos em consideração que na maior parte das demandas que 

chegam, a equipe não consegue responder à complexidade das situações. E não conseguem 

porque são incompetentes. Não conseguem devido às relações precarizadas de trabalho, 

não conseguem devido ao pouco número de profissionais na equipe, devido às condições 

em que se dá o trabalho profissional. Não conseguem porque é muito difícil que em um 

único atendimento o profissional consiga desvelar todas as demandas de um determinado 

usuário. 



162 

 

 No caso de um espaço socio-ocupacional de urgência e emergência, o 

acompanhamento é realizado enquanto o usuário encontra-se internado na Unidade ou em 

observação. Quando o usuário é encaminhado para atendimento com a rede, é muito difícil 

que os profissionais recebam o retorno do encaminhamento realizado. 

Os profissionais que atuam nos espaços socio-ocupacionais do Serviço Social tem 

um árduo trabalho de construção dessa rede de atendimento. Tecer a rede é um trabalho de 

todos os trabalhadores e de todas as Políticas Públicas. Essas políticas não dialogam entre 

si sozinhas.  

Tanto a abordagem como o encaminhamento se desdobram na sistematização dos 

atendimentos, na continuidade nos acompanhamentos do plantão anterior. Um instrumento 

muito difundido na área da saúde para garantir a continuidade nos acompanhamentos é o 

livro de ocorrência, denominado também de “livro preto”. Os registros realizados nesse 

livro, na maioria dos casos, são feitos visando o repasse das informações relacionadas ao 

plantão de uma determinada data, visando a atualização dos técnicos do plantão do outro 

dia. O que nos cabe problematizar é que os profissionais acabam por registrar no livro 

mecanicamente, e pensam esse instrumento como mais um documento burocrático ou o 

utilizam como uma forma de resguardar seu trabalho. Não pensam, portanto, nesse 

instrumental enquanto um instumento de sistematização do exercício profissional, um 

instrumento que, quando apropriado pelos profissionais adequadamente pode ser um 

instrumento capaz de sistematizar as demandas postas ao Serviço Social e a forma como os 

usuários vivenciam a exponenciação das múltiplas expressões da “questão social”. 

No cotidiano socio-institucional, os profissionais respondem às múltiplas 

expressões do seu objeto de trabalho. A resposta às demandas reprimidas no Sistema Único 

de Saúde (SUS) é direcionada ao Serviço Social, segundo Vidal (2008), essas demandas 

resultam: 

1) da falta de acesso às variadas portas de entrada do sistema: quer seja 
nos módulos do Programa de Saúde (PSF), nos Postos de Saúde (PS), 

e/ou nas emergências; 

2) da falta de acesso entre os diferentes níveis de atenção à saúde, tanto 
na passagem da baixa para a média complexidade quanto entre a média e 

alta complexidade, ou seja, falta de continuidade da assitência entre os 

respectivos níveis conforme a necessidade do usuário e 

3) da falta de acesso no interior de um mesmo nível do sistema: quando 
não há resolutividade na referência e contra-referência entre as ações e 
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serviços de um mesmo nível e/ou unidade de saúde (VIDAL, 

2008,p.135). 

Os usuários que não são atendidos nas Unidades de Saúde constituem a demanda 

reprimida apontada por Vidal (2008). Segundo a autora “demanda reprimida” constitui nos 

usuários que não tiveram o acesso garantido aos serviços de saúde ou que não tiveram esse 

acesso garantido de forma completa.  

Esses usuários que não tem garantido o acesso são encaminhados para outros níveis 

de complexidade, como para as Unidades Básicas de Saúde, que por sua vez, devido ao 

grande número de usuários atendidos demoram a marcar consultas, além de a maioria não 

oferecer análises clínicas. Desta forma, a resolutividade do agravo à saúde fica 

comprometida.  

As assistentes sociais que responderam a frequência com que atendiam a demandas 

reprimidas três (3) das sete (7) profissionais, que corresponde a 43%, responderam que 

atendem raramente às demandas reprimidas dos usuários, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 8- Frequência de atendimento a demanda reprimida 

Conforme explicitado no primeiro tópico deste capítulo, nossa pesquisa possui 

caráter ilustrativo. Para as assistentes sociais que participaram da pesquisa empírica, as 

mesmas atendem raramente no seu cotidiano de trabalho à demandas reprimidas. 

Entretanto, na pesquisa realizada por Vidal (2008) essas demandas são as protagonistas da 

Política Pública de Saúde na contemporaneidade. 

As principais demandas e encaminhamentos dados pelas assistentes sociais foram 

as seguintes: 
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Tabela 7 Principais demandas e encaminhamentos dados às demandas reprimidas 

Podemos perceber que a principal demanda e encaminhamento atendidos e dado 

pela equipe de Serviço Social se refere à atenção básica. Quando um usuário chega a uma 

Unidade de Saúde de Urgência e Emergência, que é considerada uma das portas de entrada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), e não é atendido ou seu atendimento não é completado 

pela Unidade que procurou e é, então encaminhado ao Serviço Social ou procura os 

assistentes sociais espontanemente, o mesmo é encaminhado para a atenção básica ou para 

qualquer outra instituição. Em muitas situações somente é dado um papel ao usuário 

informando que o mesmo fora encaminhado a um determinado local, o que pode prejudicar 

a garantia do acesso à saúde, pois os profissionais atendem a um público alvo com baixo 

nível de instrução. 

Construir uma rede de atendimento aos usuários dos serviços vai além de escrever 

ou preencher um encaminhamento. As instituições necessitam ser acionadas para continuar 

o acompanhamento aos usuários, caso contrário as informações acerca dos 

encaminhamentos realizados e entregues apenas aos usuários jamais retornarão e não 

poderão ser sistematizados pela equipe do Serviço Social. 

As pesquisas sobre as demandas reprimidas são escassas, mas como bem pontua 

Vidal (2008) não podemos no cotidiano de trabalho ser avestruzes e fingirmos que não 

vemos a quantidade de usuários que retornam das Unidades de urgência e emergência sem 

serem atendidos, ou as pessoas que demoram meses para marcar exames ou consultas. 
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Responder às demandas reprimidas dos usuários da Política de Saúde, que são 

também uma das múltiplas expressões da questão social não é uma atribuição privativa do 

assistente social, entretanto, o Serviço Social tem muito a contribuir sobre essa questão.  

Para o enfrentamento das múltiplas expressões da questão social, os assistentes 

sociais precisam ter claros os objetivos de sua intervenção bem como o caminho que farão 

para alcançá-los. 

Os projetos de intervenção são de extrema importância para o Serviço Social. 

Acreditamos que ao projetar suas ações os assistentes sociais conseguem mediá-las tendo 

como horizonte os princípios do Projeto Ético-Político profissional. 

Na pesquisa de campo, 57% das assistentes sociais responderam que não existe 

projeto de intervenção do Serviço Social, conforme gráfico abaixo 

 

Gráfico 9-  Projeto de intervenção 

Acreditamos que quando os assistentes sociais não possuem um projeto de 

intervenção para as suas ações, a instituição requisitará dos assistentes sociais por ela 

contratados a implementação do seu projeto. 

Nesse sentido, entendemos que a contrução de um ou mais projetos de intervenção 

deve ser realizada pelos profissionais. Esses projetos profissionais são, sem dúvida alguma, 

antagônicos aos projetos institucionais e não podem ser refletidos enquanto um manual que 

pode ser aplicado em qualquer instituição, pois conforme Valle (2012) aponta  :  

devemos considerar que para além dos múltiplos determinantes inerentes 

à realidade profissional, o projeto institucional, as demandas do perfil dos 

usuários e a autonomia profissional se apresentarão de maneiras 
particulares a cada profissional, requisitando uma interpretação – 

recheada de senso crítico – a respeito das indicações postas pelo debate 

científico da categoria [...] (VALLE,2012,p.109). 
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Coloca-se como imperativo que os profissionais consigam construir as mediações 

necessárias por meio da apropriação do referencial teórico para captar as possibilidades de 

ação postas na realidade, visto que os profissionais não tem se apropriado do referencial 

necessário e com qualidade para realizar uma análise teórico-crítica da sociedade na 

historicidadde, o que vem impossibilitando a previsão, a projeção e, consequentemente, a 

realização de um trabalho que rompa com as práticas conservadoras (OLIVEIRA e 

VIDAL,2007). 

As assistentes sociais que responderam “não” à pergunta de número dez (10) – Há 

projeto de intervenção do Serviço Social no setor? – justificaram que não existe projeto de 

intervenção devido, a problemas estruturais. Umas das profissionais expôs que não há 

projeto de intervenção “por falta de espaço adequado e precárias condições de trabalho”. 

Outra profissional respondeu que já foram pensados projetos de intervenção, mas 

que os mesmos não tiveram continuidade. Essa resposta é um desdobramento do que a 

outra profissional respondeu. A falta de espaço adequado para os atendimentos do Serviço 

Social, a precarização do trabalho e o próprio fluxo de atendimentos não justificam a não 

continuidade de um projeto de intervenção, mas explicam por que é tão difícil conseguir 

mantê-los, materilizá-los no cotidiano de trabalho. 

Das profissionais que responderam que existe projeto de intervenção do Serviço 

Social na instituição, uma assistente social qualificou o projeto como sendo insuficiente e 

explicou que devido “a multiplicidade de demandas e a necessidade da instituição, o 

mesmo precisa ser revisto periodicamente para dar conta da realidade dinâmica”. Já uma 

outra profissional considerou que o projeto de intervenção é um “procedimento 

operacional padrão”. 

Os projetos de intervenção não são manuais para o exercício profissional, não são 

prcedimentos operacionais, eles expressam um planejamento das ações. São neles que os 

profissionais no seu por teleológico, conseguem projetar suas ações. Enquanto projetos 

precisam ser periodicamente avaliados e revistos. 

Os projetos de intervenção devem ser pensados  a partir da dinâmica da instituição, 

do perfil dos usuários atendidos e das reais demandas. O projeto de intervenção deve ser 

construído levando em consideração as particulaaridades da instituição e o público alvo do 

mesmo. Os projetos de intervenção não precisam ser elaborados prevendo como 

metodologia de trabalho a realização de grupos, que é a mais comum. Os profissionais 
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podem elaborar e desenvolver projetos de intervenção adotando como metodologia de 

trabalho os atendimentos individuais. 

Vimos no segundo capítulo e também nos dados da pesquisa de campo que os 

assistentes sociais tem no plantão seu principal regime de trabalho.Vimos também que o 

atendimento de plantão é caracterizado pelo atendimento individual seja por demandas 

espontâneas, seja por demandas encaminhadas por outros profissionais e/ou outras 

instituições (SOARES,2010). 

Nossa pesquisa de campo reafirma o que fora exposto nas pesquisas de 

Vasconcelos (2007) e Soares (2010), pois 71% das assistentes sociais responderam que 

atende aos usuários individualmente. (Ver gráfico 8) 

 

Gráfico 10- Atendimento aos usuários 

No atendimento individual aos usuários, corre-se o risco de perdermos de vista o 

caráter coletivo de suas demandas ao transformá-las - mesmo que inconscientemente - em 

demandas individuais. Assim, conforme problematizado por Soares (2010), as diversas 

situações atendidas  individualmente nos plantões do Serviço Social tendem a ser 

concebidos como problemas sociais, delegando ao âmbito privado a solução dessas 

situações. 

O trabalho com grupos é uma possibilidade de romper com essa desconstrução e 

despolitização dos usuários e de suas demandas. O trabalho com grupos é uma estratégia 

para uma reflexão crítica das múltiplas expressões da questão social vivenciadas pelos 

trabalhadores e usuários do serviços prestados pelos assistentes sociais. 
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Trabalhar com grupos é um desafio apresentado aos assistentes sociais que 

trabalham no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência, pois os profissionais 

trabalham em um ritmo e em uma intensidade de trabalho que incorporam a 

emergencialização da vida social (SOARES,2010). 

As particularidades do trabalho dos assistentes sociais que trabalham no espaço 

socio-ocupacional de urgência e emergência podem ser observadas nas respostas a 

pergunta sobre como as assistentes sociais descrevem o trabalho neste espaço (pergunta 

número oito (8) do questionário): 

Assistente Social 02-“ Intenso (objetivamente e subjetivamente)”. 

Assistente Social 04- “Considero que é uma luta entre a burocracia e a 
imediaticidade contra, a tentativa de um trabalho ligado ao nosso 

referencia teórico-metodológico” . 

Assistente Social 6- “Imediatista e pontual”. 
Assistente Social 07- “A atuação do Serviço Social na 

urgencia/emergência é difícil devido a dificuldade da equipe de Serviço 

Social se encontrar e fortalecer assim sua postura profissional”. 

Para Soares (2010) é o próprio modo da organização do plantão que possibilita que 

“as atividades realizadas tenham um conteúdo pragmático e burocratizados” 

(SOARES,2010,p.135). Segundo a pesquisa da autora a natureza das demandas dirigidas 

aos assistentes sociais que mais incidem no seu cotidiano de trabalho é 

assistencial/emergencial. 

Vimos no segundo capítulo deste trabalho que a imediaticidade é um dos elementos 

da vida cotiana. No contexto das relações capitalistas de produção, prevalece a dimensão 

da vida cotidiana de forma imedita (COELHO, 2013). Como consequência dessa 

emergencialização da vida, há a apreensão da realidade apenas em sua aparência. Se os 

assistentes sociais restringirem suas atividades a respostas imediatas no seu cotidiano 

socio-institucional, a implementação dos princípios da reforma sanitária e do projeto ético-

político é posta em risco. 

As principais atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais participantes da 

pesquisa são as seguintes: 
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Tabela 8- Principais atividades ressaltadas pelas assistentes sociais pesquisadas 

As orientações e as abordagens e atendimentos aos usuários junto aos leitos e aos 

seus familiares foram as principais atividades mencionadas pelas assistentes sociais, 

seguidas dos acompanhamentos aos casos ditos “sociais”e dos encaminhamentos. Essas 

principais atividades elencadas pelas assistentes sociais foram refletidas e problematizadas 

ao longo deste trabalho. 

Cabe ressaltar que as atividades mencionadas pelas assistentes sociais são 

desdobramentos das demandas postas pelos usuários, pelos demais profissionais da área da 

saúde e também pela equipe do Serviço Social. 

Ao longo da construção desse trabalho podemos perceber que “os assistentes 

sociais atuam no cotidiano em uma complexa realidade, premidos pelo aprofundamento 

das desigualdades sociais e os parcos investimentos no âmbito das políticas sociais” 

(COELHO,2013,p.90).  As transformações operadas na Política Pública de Saúde intervém 

no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais e requisitam que os assistentes sociais se 

posicionem e construam novas estratégias de ação que são, por sua vez, retiradas da 

própria realidade onde os profissionais intervém, conforme já fora sinalizado ao longo 

deste trabalho. 

 Quando as assistentes sociais foram indagadas sobre como essas mudanças vem 

interferindo no seu cotidiano profissional, nos deparamos com respostas relacionadas ao 

sucateamento da Política Pública de Saúde, à privatização e a precarização das relações 

trabalhistas. 

“Precarização das unidades de Saúde, diversificação dos contratos de 

trabalho (que fragiliza a coletividade), a superlotação das emergências e 

privatização dos serviços de Saúde” Assistente Social 01 



170 

 

 

“Na minha opinião é a precarização do trabalho, com a introdução das 
privatizações” Assistente Social 03 

Ao levarmos em consideração as respostas das assistentes sociais e as reflexões 

realizadas no segundo capítulo que explicitam o Serviço Social enquanto uma 

especialização do trabalho coletivo, fica claro a profissão não fica isenta de todo o 

processo de transformação no modo de produção capitalista. 

Uma das expressões da precarização do trabalho no Serviço Social se expressa na 

precarização dos vínculos trabalhistas. Há em uma mesma instituição uma variedade de 

vínculos: contrato de trabalho com tempo determinado e com tempo indeterminado, 

vínculos estáveis, cargos comissionados, carteira assinada.  

Em todos os espaços ocupacionais, os assistentes sociais são tensionados pela 

lógica da produtividade típica do sistema capitalista. Nas unidades de saúde, os 

profissionais devem contabilizar as demandas apresentadas pelos usuários, o número de 

usuários atendidos, os encaminhamentos realizados, entre outros. Os dados além de serem 

contabilizados devem ser sistematizados, normalmente, em tabelas e gráficos que são 

entregues aos chefes do Serviço Social, que por sua vez os entregam aos gestores das 

unidades de saúde. 

Os gestores não cobram um número mínimo de demandas ou de usuários atendidos, 

mas é considerado produtivo os profissionais que alcançam altos índices de atendimentos. 

Esssas tabelas e gráfico, então, expressam quem é ou não eficiente nessa lógica 

produtivista. A lógica do maior número de atendimentos no menor tempo possível impõe 

limites ao exercício profissional comprometido com os princípios do projeto ético-político 

e também a própria organização da categoria profissional. 

A precarização dos vínculos trabalhistas reflete na descontinuidade dos 

acompanhamentos, na alta rotatividade de profissionais na equipe e também no que diz 

respeito à autonomia profissional. 

A autonomia profissional deve ser pensada, neste momento da dissertação, a partir 

de dois elementos que estão implicados um no outro: a inserção dos assistentes sociais 

enquanto trabalhadores no mercado de trabalho e o tipo de contrato estabelecido entre esles 

e a instituição 

Conforme problematizado nos capítulos anteriores, são os assistentes sociais 

trabalhadores assalariados. Ao ingressar nas instituições por meio da venda de sua força de 
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trabalho, os profissionais assinam um contrato de trabalho. Os contratos de trabalho podem 

fragilizar ou potencializar os assistentes sociais. Quanto mais flexibilizados os vínculos 

trabalhistas, mais subordinados à hierarquia verticalizada das instituições são os assistentes 

sociais e mais a sua autonomia é restringida e controlada. 

Na atualidade vivemos a expansão em número de assistentes sociais formados nas 

Instituições de Ensino privadas ou públicas, entretanto, não há o mesmo número de vagas 

para absorver esse número de assistentes sociais no mercado de trabalho. Desta forma, os 

assistentes sociais se  veem obrigados a atender certas demandas institucionais porque 

existe um número extensivo de profissionais qualificados para assumir o cargo. 

No questionário cinco das sete assistentes sociais responderam que conhecem a 

expressão “autonomia relativa” e duas assistentes sociais responderam que não a 

conhecem. As duas profissionais que referiram não conhecer a expressão são formadas por 

Instituições de Ensino públicas e uma delas na pergunta sobre o atendimento a demandas 

reprimidas indagou o que seriam essas demandas. 

Podemos perceber que é imperativo para a materialização dos princípios da reforma 

sanitária e do projeto ético-político que os profissionais construam as mediações 

necessárias à unidade estabelecida entre teoria e prática. Os assistentes sociais ao 

afirmarem que os fundamentos que conformam o atual projeto de formação profisisonal 

não os instrumentalizam para o exercício profisisonal, entendido enquanto práxis social de 

transformação, “negam a ação transformadora que estabelece a unidade teoria e prática” 

(COELHO,2013,p.73). 

Ao serem perguntadas como concebem as possibilidades de materialização de sua 

autonomia relativa as profissionais responderam: 

“Entendendo que o profisisonal enfrenta limitações em função da 
demanda da instituição, o que não significa demanda do Serviço Social”- 

Assistente Social 01 

 
“De forma que não se consegue atuar plenamente por termos que atender 

a ambos os interesses (Instituição e do usuário)- Assistente Social 06 

 
“Pelo meu conhecimento sobre esse tema, a autonomia relativa é bastante 

presente no nosso cotidiano. Haja visto quando estamos subordinados a 

gestão autoritária”- Assistente Social 03 

 

“Só é possível se os profissionais tiverem consciência do objetivo do seu 

trabalho para que se possa mediar as diferentes e diversas demandas”- 
Assistente Social 04 
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  A autonomia relativa refere-se à autonomia teórico-metodológica, ético-política e 

técnica que os profissionais tem na condução dos seus atendimentos no cotidiano socio-

institucional. Essa autonomia resguarda a atuação dos assistentes sociais. Entretanto, a 

relação de compra e venda da força-de-trabalho tensiona o trabalho dos assistentes sociais 

que não dispõem dos meios e condições necessárias para a execução de suas atividades. 

Para Iamamoto (2009) a possibilidade de imprimir uma direção social ao exercício 

profissional se dá por meio da autonomia relativa que é resguardada pelas legislações que 

regulamentam a profissão e é passível de ser reclamada judicialmente. Os instrumentos 

normativos da profissão se expressam  na materialização do projeto ético-político. Esse 

projeto, hegemônico na categoria, respalda a atuação dos assistentes sociais na direção de 

defesa dos interesses da classe trabalhadora.  

No cotidiano socio-institucional, os assistentes sociais recebem demandas de outros 

profissionais, da instiuição, dos usuários e da própria equipe profissional. Entretanto, as 

ações dos profissionais, que referem ter como norte o conjunto de princípios e valores 

materializados no projeto ético-político, devem estar pautadas na construção de um projeto 

coletivo que defenda os direitos da classe que vive do trabalho. 

O desafio que se coloca é garantir a materialidade desse projeto ético-político no 

âmbito das condições em que atuam os assistentes sociais e também garantir que este 

projeto seja um guia efetivo para o exercício profissional. Para tanto, 

É necessário articular as dimensões ético-políticas, acadêmicas e legais 
que lhe atribuem sustentação com a realidade do trabalho profissional em 

que se materializa. Requer uma análise acurada das reais condições e 

relações sociais em que se efetiva a profissão, num radical esforço de 
integrar o dever ser com a objetivação desse projeto, sob o risco de se 

deslizar para uma proposta ideal, porque abstraída da realidade histórica, 

elidindo as particulares determinações e mediações que incidem no 
processamento dessa especialização do trabalho coletivo 

(IAMAMOTO,2004,p.44). 

Todas as assistentes sociais que participaram da pesquisa responderam que 

conhecem o projeto ético-politico construído pela categoria. Quanto a pergunta sobre como 

elas o descreve e o relaciona às possibilidades de exercício profissional, a maioria das 

profissionais elucidaram a importância da materialização dos princípios éticos 

fundamentais no cotidiano de trabalho e colocaram o projeto em questão como o norteador 

do seu trabalho. Mas não dialogaram com as possibilidades de materialização do mesmo 

no cotidiano profissional.   
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Como nenhuma das assistentes sociais respondeu sobre as possibilidades de 

materialização do projeto ético-político no cotidiano profissional, nos parece existir uma 

dissociação entre o projeto em relação ao cotidiano, é como se eles existissem por eles 

mesmos, sem as devidas mediações. E isto nos levou a um nó, a um ponto de tensão na 

nossa pesquisa empírica.  

Inicialmente, a proposta em um dos nossos objetivos era problematizar as 

estratégias da materialização desse projeto no cotidiano dos assistentes sociais inseridos no 

espaço socio-ocupacional da urgência e emergência, entretanto, os dados da pesquisa 

empírica e muito em virtude de termos encontrado limites à investigação participante, não 

nos trouxe os elementos necessários para aprofundarmos nossa reflexão sobre as 

possibilidades da materialização do projeto ético-político no cotidiano. 

Para as assistentes sociais o projeto ético-político 

“.... deve ser nosso parâmetro de atuação, sobretudo os princípios” 

– Assistente Social 07 

“É o norteador do assistente social no seu fazer profissional 

cotidiano, a quem e o que defender em seu exercício profissional” – 

Assistente Social 02 

“O projeto ético-político propõe uma nova ordem societária, 

fundamenta a defesa dos direitos humanos e o repúdio ao arbítrio. 

Como não sendo fácil de ser vivido em uma instituição que não 

está preocupado com essa mudança” – Assistente Social 06 

O exercício profissional é, então, orientado pelo projeto ético-político, pelo 

conjunto de valores e princípios que o legitimam. Os assistentes sociais realizam escolhas, 

elegem caminhos, valores, escolhe os meios éticos para alcançar aos objetivos de sua ação. 

Sua ação, por sua vez, impacta na vida social, no cotidiano dos sujeitos. Entretanto, muitos 

autores refletem sobre o objeto, sobre os processos de trabalho do Serviço Social, sem 

contudo problematizar os impactos ou os objetivos que o assistente social tenta alcançar 

escolhendo este ou aquele meio, instrumento de trabalho.  

Os objetivos que se quer alcançar no fazer profisisonal são pouco trabalhados e 

acreditamos que sejam também um nó para o Serviço Social. As assistentes sociais que 

participaram da pesquisa, inseridas no espaco socio-ocupacional da urgência e emergência, 

em sua maioria, respondem às demandas de caráter emergenciais que são postas no seu 

cotidiano de trabalho. Como a maior parte delas responderam que não possuem projeto de 

intervenção e que trabalham em regime de plantão, as profissionais atendem à demandas 
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espontâneas dos usuários e dos familiares dos mesmos, assim como atendem às demandas 

encaminahadas por outros setores dos hospitais. 

Ao atuar sobre as questões imediatas postas no cotidiano, entendemos, que os 

profissionais não desvelam a realidade e ao não desvelá-la, não apreendem os fundamentos 

de sua intervenção profissional. Essa questão implica na falta de planejamento das ações 

profissionais e colocam o Serviço Social na instuição no lugar de “apagador de incêndios”.  

Essas características somada aos altos números de demandas dirigidas ao Serviço 

Social e à própria organização das Instituições de Saúde implicam na dificuldade que os 

profissionais demonstram ter em projetar suas expectativas profissionais no que tange aos 

impactos de suas intervenções (VALLE,2012). Para o autor, essas projeções são 

componentes relevantes nos  projetos profissionais, na medida em que evitam ações 

meramente imediatistas (VALLE,2012). 

Acreditamos, pois, que os projetos profissionais contribuem para resguardar a 

autonomia relativa dos profissionais e requisitam dos profissionais o conhecimento da 

realidade, o conhecimento sobre os meios e os modos de sua utilização e contribui também 

para o estabelecimento de finalidades ou a antecipação de demandas (GUERRA,2007). 

É sabido que o cotidiano dos assistentes sociais é tênue de desafios para a 

materialização do projeto ético-político. O que está em jogo nas palavras de Netto (2004) é 

a autonomia política para conduzir o projeto ético-político construído pela categoria 

profissional numa perspectiva emancipatória. 

A materialização deste projeto hegemônico na categoria requer um novo modo de 

operar na profissão (GUERRA,2007). Para tanto, requisita-se profisisonais capazes de ir 

além do questionamento da ordem burguesa, capazes de construir estratégias de superação 

da ordem burguesa por uma nova ordem societária, democrática, emancipada e sem 

exploração do homem pelo homem. 

O assistente social que desvela que as possibilidades dessa construção sãos postas 

na realidade e não na profissão e se entende enquanto sujeito coletivo apreende que a 

defesa de um Sistema Único de Saúde constitucional é uma luta que não é só dele, ou de 

uma categoria, é uma luta da sociedade. 

Assim, os assistentes sociais com base no seu projeto ético-político deve no seu 

exercício profissional contribuir para o fortalecimento do projeto de Reforma Sanitária, 

pois somente a partir do fortalecimento desse projeto e da organização da classe 
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trabalhadora será possível a garantia de um Sistema Único de Saúde que seja realmente 

universalizado, integralizado, regionalizado e descentralizado. 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho que elaboramos nos permite tecer algumas considerações, sem 

a pretensão de chegarmos a conclusões fechadas, visto que ainda existe um longo caminho 

a ser percorrido sobre o tema e, como todo processo de construção de conhecimento, os 

resultados refletem um estágio determinado e não um produto fechado. 

Partimos da assertiva, ao longo da nossa investigação, que o Serviço Social é uma 

profissão que se constitui no processo de relações sociais na dinâmica de acumulação 

capitalista, determinada pela forma como a sociedade está organizada (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2008).  Sendo assim, se faz necessário analisar o contexto onde se 

desenvolve o exercício profissional dos assistentes sociais, levando-se em consideração 

que as mudanças ocorridas na sociedade capitalista contemporânea alteram tanto as 

demandas dirigidas aos assistentes sociais, como as respostas materializadas no seu 

cotidiano profissional. A conjuntura em que se dá o exercício profissional dos assistentes 

sociais não poderia, então, ser mais desafiadora. 

Vimos no primeiro capítulo deste estudo que ao longo da história do Brasil a 

Política Pública de Saúde, em um país capitalista periférico, é historicamente tratada de 

forma setorializada e não a partir de uma perspectiva de totalidade como deveria ser 

pensada. Essa política se conforma no Brasil por contingências da dinâmica contraditória 

das classes sociais – e com base nas particularidades de nossa formação social. Com o 

claro objetivo de legitimar a sociabilidade burguesa e assegurar suas condições de 

reprodução, a mediação dos conflitos entre classes sociais realizada pelo Estado capitalista 

assegura concessões à classe que vive do trabalho. Como uma necessidade de responder às 

pressões por acesso dos sujeitos coletivos aos serviços prestados e de criar as condições 

para a reprodução da força de trabalho, a política pública de saúde começa a se conformar 

no modo de produção capitalista. 

Assim como as demais políticas de corte social no Brasil, a Política Pública de 

Saúde é marcada, historicamente, pelo clientelismo, pelo corporativismo e pelo 

assistencialismo. Da década de 1930 até 1963 o acesso a Saúde no Brasil foi fortemente 

marcado pela concepção de cidadania regulada, onde somente os trabalhadores que tinham 

a carteira de trabalho assinada tinham o direito ao acesso garantido. Vimos no primeiro 

capítulo que a política de saúde, neste período, estava fragmentada entre medicina 
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previdenciária e a saúde pública, evidenciando, desta maneira, o quanto a assistência 

médica se conforma no âmbito da previdência social. 

No período posterior aos anos da ditadura militar (entre 1964 e 1983) quando é 

aberto o processo de redemocratização do país e inicia-se a construção da descentralização 

político-administrativa, evidencia-se o privilegiamento do modelo de municipalização por 

concessão de serviços ao setor privado. Destarte, abriu-se espaço para um processo de 

privatização peculiar da Política Pública de Saúde.  

Na década de 1980 inicia-se o processo de redemocratização em contexto de 

mobilizações sociais, as quais possuem papel importante para a construção da Saúde como 

direito na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986). Essa Conferência é considerada o 

marco na construção do setor da Saúde neste período, pois introduz um conceito ampliado 

de saúde como resultante das condições de trabalho, de renda, de educação, lazer, 

habitação, pensando-a como direito universal e não como serviço.  

O processo constituinte e a promulgação da Constituição Federal de 1988 

representam a ampliação e expansão dos direitos (BRAVO, 2007). O texto constitucional 

em relação à saúde demonstra a incorporação das propostas da Reforma Sanitária ao prever 

em seu artigo 196 que a “Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 

agravos e aos acesso universal, igualitário às ações e serviços para a promoção, prevenção 

e recuperação”  (Art.196, CF, 1988) e prever a constituição do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Entretanto, nos anos 1990 assiste-se ao redirecionamento do papel do Estado, 

influenciado pela Política de ajustes neoliberais. Tensionado pelos interesses dos setores 

econômicos, o Estado redireciona a execução de diversas políticas sociais para a inicitaiva 

privada, para as entidades sem fins lucrativos e para as Organizações sociais, expressando 

a privatização à brasileira da Política Pública de Saúde.  

Esse redirecionamento aponta para o enfraquecimento das propostas da Reforma 

Sanitária na Saúde. Desta forma, a proposta de uma Política Pública de Saúde Universal 

tem sido desconstruída, enquanto se consolida na sociedade capitalista o projeto de saúde 

voltado para o mercado. 

No pós década de 1990 e muito em virtude do avanço da ideologia neoliberal no 

país, vários são os entraves vivenciados à implementação dos princípios da Reforma 
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sanitária e, assim, do Sistema Único de Saúde. Há uma intensa redução de verbas nas 

políticas de corte social, como na Política de Saúde, amplia-se o processo de sucateamento 

e precarização dos serviços do setor. 

Nesta conjuntura onde se acirram as múltiplas expressões da “questão social”, a 

precarização dos serviços expressa de forma patente a limitação de acesso a direitos. O 

Brasil tem uma profunda concentração de renda e uma ampla desigualdade social. Esses 

dois fatores associados impactam diretamente na Saúde da população. A saúde aqui é 

compreendida em seu conceito amplo e não apenas enquanto ausência de doença. 

O aumento do desemprego e da precarização do trabalho e das relações trabalhistas, 

consequências da política de ajuste neoliberal, ocasionaram piores condições de moradia, 

alimentação, saneamento, que deterioram as condições de saúde da população. Como 

pensar na saúde dos usuários sem pensar em sua condição de vida? 

O assistente social é um profissional que intervém no processo saúde-doença dos 

usuários da Política Pública de Saúde. A partir das transformações ocorridas na sociedade 

capitalista, o assistente social é chamado a trabalhar entre os parcos recursos e a garantia 

da expansão e concretização dos direitos da população usuária, conforme fora 

problematizado no segundo capítulo deste trabalho. 

A dinâmica da flexibilização/precarização atinge também o Serviço Social por meio 

da insegurança no emprego, precárias formas de contratação, intensificação do trabalho, 

rebaixamento de salários, pressão pelo aumento da produtividade, ausência de políticas de 

capacitação (RAICHELIS,2011). 

Essas transformações e o estatuto de assalariado limitam a relativa autonomia do 

profissional. Desta forma, o assistente social é chamado a gerenciar a exclusão social, pois 

o mesmo está inserido em uma realidade social que complexifica seu objeto e seus meios 

de trabalho, colocando desafios substanciais aos seus processos de trabalho. 

Somado a este processo, as instituições nas quais trabalham os assistentes sociais 

não garantem um espaço de qualidade para o profissional atuar, limitam o acesso aos 

usuários, demandam ao Serviço Social a atuação dos profissionais de forma a selecionar os 

usuários a serem atendidos, entre outros. Todos esses elementos colocam ao Serviço Social 

desafios à materialização do projeto ético-político no cotidiano profissional. Trabalhar no 

cotidiano profissional tomando como norte este projeto hegemônico na categoria 
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profissional, requer que os assistentes sociais abandonem as práticas conservadoras tão 

presentes na história da profissão. 

A profissão é aqui apreendida enquanto práxis social, que surgiu em um dado 

período histórico para responder às necessidades sociais daquela época. É tendo por 

fundamento a ética que os assistentes sociais conseguem superar a imediaticidade e a 

urgência características do cotidiano. 

 Vimos nos segundo capítulo que ética e projeto profissional não são sinônimos, 

mas o ponto em comum de ambos é encontrado no Código de ética, que expressa tanto o 

projeto profissional como a ética profissional. É por meio do aparato normativo-legal da 

profissão que o assistente social pode ter sua autonomia resguardada, mesmo apesar dos 

limites postos a esta autonomia, por ser o assistente social um trabalhador assalariado e, 

portanto, pertencente à classe trabalhadora. 

Fica claro que é desafiadora a conjuntura para os assistentes sociais que dizem 

coadunar seu exercício profissional ao conjunto de premissas, diretrizes e valores do 

projeto ético-político profissional no seu exercício laborativo, considerando seu estatuto de 

assalariado em contexto de avanço da ofensiva neoliberal, coadunada com a dilapidação 

dos direitos sociais conquistados historicamente pela classe trabalhadora. 

As transformações operadas na sociedade capitalista de produção requerem que 

novas estratégias sejam implementadas, que novas propostas sejam realizadas por parte dos 

profissionais para que as expressões da “questão social”, cada vez mais agudizadas nesse 

modo de produção, sejam enfrentadas, por meio de um exercício profissional qualificado e 

comprometido com as premissas do projeto ético-político profissional. 

Ao particularizarmos o exercício profissional na Política Pública de Saúde e mais 

especificamente no espaço socio-ocupacional da urgência e emergência devemos refletir 

que o cotidiano profissional da categoria neste espaço precisa ser analisado a partir de 

mediações importantes, para entendermos características, determinações do setor e 

apreender limites e potencialidades. Identificamos inicialmente o que denominamos como 

principais características e determinações que se apresentam como limites ao cotidiano de 

trabalho no espaço da urgência e emergência: a) o fato de o atendimento possuir caráter 

emergencial, assim o exercício profissional é tensionado pela imediaticidade, pelo caráter 

de urgência no atendimento, o que tem sido justificado como fator para fragmentação e 

descontinuidade no atendimento; b) o grande número de demandas atendidas e dirigidas ao 
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assistente social deste setor, fomentando atendimentos pontuais e aligeirados. Ressaltamos 

que há designação de atendimentos que não integram competências desses profissionais; c) 

a fragmentação do trabalho impulsionada por práticas desarticuladas entre os profissionais. 

O atendimento caracteriza-se mais pela multidisciplinaridade do que por uma integração 

disciplinar. Cada trabalhador realiza “a sua parte”: o médico faz a parte que lhe cabe assim 

como o enfermeiro, o assistente social, o técnico de enfermagem, o que faz como que o 

usuário não seja avaliado em sua totalidade, como sujeito, e sim a partir do sintoma que 

apresenta, pela sua doença, entre outras particularidades.  

Um elemento importante para essa reflexão é considerar a relação entre duas 

dimensões do nosso exercício profissional: a relação entre aparência e essência, a 

manifestação entre imediaticidade e mediaticidade. A sociabilidade capitalista, “a 

superficialidade da vida cotidiana, a forma fragmentada como o pensamento hegemônico 

apreende a realidade na sociedade e sua tendência à naturalização dos fenômenos sociais 

conduzem ao obscurecimento da essência ao considerar o aparente como substância” 

(COELHO,p.23,2010). 

Superar a imediaticidade e a imposição de urgência carasterísticas do cotidiano 

profissional se colocam como imperativos para um exercício profissional comprometido 

com o projeto ético-político da categoria. Por isso, mesmo sem as condições concretas para 

materializar nossa investigação empírica, em função dos limites sinalizados na 

metodologia, optamos para manter a reflexão sobre a dimensão cotidiana do exercício.  

No espaço socio-ocupacional da Saúde existem dois projetos em disputa: o projeto 

pela Reforma Sanitária e o projeto privatista da Saúde, conforme fora problematizado no 

segundo capítulo do presente trabalho. Esses dois projetos colocam requisições 

diferenciadas aos assistentes sociais no cotidiano das instiuições, e sendo assim, os 

profissionais podem tanto reforçar o projeto privatista como os princípios da Reforma 

Sanitária. Materializar um ou outro projeto no cotidiano institucional é também e não 

somente uma questão de escolha, de decisão, visto que há determinações como as próprias 

requisições institucionais que demandaram a contratação dos assistentes sociais.  

O assistente social vende sua força-de-trabalho para uma determinada instituição 

que demanda a prestação dos seus serviços. Essa instituição tem um claro objetivo: a 

conservação e manutenção do status quo. O objetivo institucional na maioria das vezes 
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incide de forma antagônica ao compromisso ético dos assistentes socias com a 

emancipação da classe trabalhadora e com a construção de uma nova ordem. 

Essas demandas diversificadas e antagônicas expressam o antagonismo de dois 

projetos societários que exercem pressão sobre os profissionais e expressam também a 

contradição do assalariamento, que subordina o projeto ético-político ao projeto 

institucional relegando suas possibilidades de materialização a partir da autonomia 

profissional (VALLE,2012) que possui limites, limites estes impostos pela instituição 

empregadora. 

Vimos no terceiro capítulo que o exercíco profissional das assistentes sociais 

trabalhadoras do espaço socio-ocupacional de urgência e emergência é atravessado por 

demandas da instituição, dos usuários da política pública, dos outros profissionais e da 

própria equipe do Serviço Social. Os profissionais têm acesso a um arsenal de informações 

e questões no seu cotidiano de trabalho que deveriam ser refletidas, problematizadas. 

Entretanto, devido à ausência da dimensão investigativa da profissão, não são realizados 

estudos sobre o perfil dos usuários, dos processos de trabalho da profissão, sobre a 

correlação de forças institucionais. 

A maior parte das demandas mencionadas pelas assistentes sociais que participaram 

da pesquisa são demandas de caráter emergencial assim como as profisisonais sinalizaram 

também que descrevem o trabalho em urgência e emergência como sendo imediatista e 

pontual. Esses dois elementos somados resultam na impressão de que as demandas 

acontecem, surgem no cotidiano de trabalho, o que coloca o Serviço Social como o 

“apagador de incêndios” na instituição, mediador de conflitos que se expressam, por 

exemplo, nas seguintes demandas apontadas pelas profissionais pesquisadas e mecionadas 

no terceiro capítulo: alta social, mediação de conflitos, transferêncais, entre outras. O 

profissional que limita suas ações ao atendimento das demandas emergenciais, não planeja, 

não projeta suas ações, pois fica à espera do surgimento de uma demanda a ser atendida. E 

assim, o trabalho profissional do assistente social fica esvaziado de sentido. 

O assistente social na saúde é chamado a intervir nos processos saúde-doença dos 

usuários. Costa (2007) considera que o assistente social se insere no processo de trabalho 

em saúde como um elo orgânico entre os diversos níveis do Sistema Único de Saúde, entre 

os diversos serviços e entres estes e as políticas setoriais. Entretanto, o exercício 

profissional esbarra nos desafios postos à integralidade na saúde, como por exemplo, a 
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inexistência de vagas, a demora no atendimento às necessidades dos usuários, demora para 

marcar exames, imensa fila de espera, entre outros. Assim, o assistente social é chamado, 

em tempos neoliberais, a garantir o mínimo e a assegurar a atenção integral aos usuários 

dos serviços, o que demonstra as contradições que atravessam o seu exercício profissional.     

 O assistente social inserido em qualquer que seja o espaço socio-ocupacional na 

Saúde que diz intencionar materializar o conjunto de princípios, valores e diretrizes do 

projeto ético-político profissional deve coaduná-lo aos princípios da Reforma Sanitária e 

fazer desses dois projetos o norte, a direção para um exercício profissional comprometido 

ética e politicamente com a emancipação da classe trabalhadora e com a construção de uma 

nova sociabilidade. 

 No terceiro capítulo podemos perceber, tendo por base as respostas das assistentes 

sociais que participaram da pesquisa, que todas as profissionais conseguiram expressar o 

significado do projeto profissional hegemônico da categoria. Entretanto, apesar de 

indicarem em suas respostas a centralidade dos princípios do Código de Ética de 1993, as 

profissionais não conseguiram construir as mediações necessárias para relacionar o projeto 

ético-político às possibilidades de atuação no cotidiano. 

 Isto pode ser problematizado a partir de duas hipóteses: 1- a teoria produzida na 

academia não tem subsidiado o exercício profisisonal dos assistentes sociais e 2 - os 

assistentes sociais não tem se apropriado da teoria produzida. Para além de ampliarmos 

nosso debate sobre essas duas questões, que acreditamos que sejam de suma importância, 

cabem-nos expllicitar a importância do investimento em seminários, congressos, entre 

outros, que fomentem e incentivem pesquisas que abordem o cotidiano de trabalho do 

assistente social nos diferentes espaços socio-ocupacionais. 

Para além disso, acreditamos ser necessário que novos espaços de discussão sejam 

abertos e ocupados pelos profissionais e que sejam espaços que garantam a participação 

dos mesmos, visto que são trabalhadores e trabalham em horário comercial e devido ao 

enquadramento institucional, não conseguem liberação para participarem de cursos, 

eventos, pós-graduações em seus respectivos horários de trabalho. Apostamos que com 

essa iniciativa, os profissionais se aproximariam da academia, dos debates científicos, o 

que contibuiria para um exercício profissisonal qualificado e comprometido com as 

demandas éticas da profissão. 
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Pudemos constatar ao final dessa pesquisa que as condições objetivas em que se 

constrói o trabalho das assistentes sociais atuantes do espaço socio-ocupacional da 

urgência e emergência impõem desafios à materialização do projeto ético-político, o que 

comprova a hipótese que direcionou nosso trabalho. Mas por meio da nossa pesquisa 

chegamos a conclusão de que é requisitado aos profissionais o esforço quase que hercúleo 

de construir estratégias propositivas de materialização deste projeto no cotidiano 

profissional. 

Na literatura são encontradas referências bibliográficas que versam sobre os 

determinantes históricos que culminaram na construção de um projeto de ruptura, sobre a 

possível crise de materialização do projeto ético-político, mas não são encontradas ou 

quase não são encontradas bibliografias que versem sobre as possibilidades de 

materialização deste projeto, sobre as estratégias de materialização. Como, então, os 

profissionais conseguirão construir as mediações necessárias para materializar este projeto 

nos seus cotidianos de trabalho, se, de fato, pouco ou nada se produz sobre essa questão? 

Materializar os princípios do projeto ético-político e do projeto de Reforma 

Sanitária não é tarefa fácil. As possibilidades de materialização de ambos os projetos estão 

postas na realidade onde incide o exercício profissional dos assistentes sociais. 

Acreditamos que, a partir de um exercício profissional comprometido com o Código de 

Ética profissional, com a Lei de Regulamentação e com a Lei de Diretrizes e Bases e 

coadunado com o fortalecimento das propostas de Reforma Sanitária, estarão os assistentes 

sociais construindo as bases necessárias para a materialização do projeto ético-político no 

seu cotidiano profissional. 
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Anexo I- Parecer do Centro de Estudos do Hospital Municipal Souza Aguiar 
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Anexo II- Parecer da equipe de Serviço Social do Hospiatal Municipal Souza Aguiar 
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Anexo III- Questionário 

 

1. Há quanto tempo você é assistente social? Por onde se formou e em que ano? 

_________________________________________________________________________ 

2. Você possui alguma formação complementar? 

(  ) Especialização latu sensu    (  ) Residência   (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

2.1 Em qual área do conhecimento? ____________________________________________ 

3. Em qual instituição você trabalha ___________________________________________ 

4. Como você qualifica sua situação trabalha? Você é: 

(   )  Estatutário                                  (   ) Terceirizado/Prestador de Serviço 

(   ) CLT por tempo indeterminado 

(   ) Outro: _____________________________ 

5. Qual é  a sua carga horária e em quais turnos a cumpre? __________________________ 

6. Você desenvolve o seu trabalho em equipe? (   ) Sim     (   ) Não 

6.1 Caso sim,  como esta é constituída? Quantos assistentes sociais a integram além de 

voce? 
_________________________________________________________________________ 

6.2 Como você qualifica a relação com os demais profissionais? _____________________ 

6.3 Elenque três demandas cotidianas desses profissionais ao Serviço Social. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Quais são as principais demandas postas : 

7.1 Pela instituição _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.2 Pelos usuários _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7.3 Pela equipe de Serviço Social _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Como você descreve o trabalho profissional do (a) assistente social em urgência e 

emergência? Quais são as principais atividades que você desenvolve? (Elenque três 

atividades) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Você atende a demandas reprimidas dos usuários ou dos seus familiares com que 

frequência? Caso atenda,  quais são as principais demandas e encaminhamentos dados as 

mesmas? 

(  ) Sim, frequentemente   (   ) Às vezes    (   ) Raramente    (   ) Nunca 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Há projeto de intervenção do Serviço Social no setor?  (   ) Sim    (   ) Não 

10.1 Caso exista, como você o qualifica? Por que? ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10.2 Caso não, você sabe porque não é desenvolvido nenhum projeto de intervenção na 

instituição? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Você atende aos usuários: (   ) Individualmente                 (   ) Grupo 

Por que? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12.Como as mudanças  que vêm ocorrendo na política públicad e saúde têm interferido no 

seu cotidiano profissional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Você conhece a expressão autonomia relativa  (IAMAMOTO,2008) do (a) assistente 

social? Caso conheça, como você concebe as possibilidades de sua materialização no 

espaço ocupacional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. Você conhece o projeto ético politico  construído pela categoria profissional a partir 

dos anos 1990? Como você o descreve e o relaciona às possibilidades do exercício 

profissional? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo IV – Quadro Síntese das Conferências Nacionais de Saúde 

 

DATA CONFERÊNCIA TEMA 

novembro de 

1941 

I Conferência Nacional 

de Saúde  

discussão acerca da organização sanitária estadual e municipal, 

ampliação das campanhas nacionais contra lepra e tuberculose e a 

proteção à maternidade, à criança e à adolescência 

novembro de 

1950 

II Conferência 

Nacional de Saúde  

discussão sobre as condições de higiene e de segurança de 

trabalho 

dezembro de 

1963 

III Conferência 

Nacional de Saúde 

Situação sanitária da população, distribuição das atividades 

médico-sanitárias nos níveis mucipal, federal e estadual, 

municpialização dos serviços de saúde e fixação de um plano 

nacional de saúde. Percebe-se, pois, que a partir dessa Conferência 

foi apresentada a proposta de descentralização na área de saúde 

setembro de 

1967 

IV Conferência 

Nacional de Saúde 

abordou as seguintes questões: o profissional de saúde que o 

Brasil precisa, responsabilizou o Ministério da Saúde pela 

formação e capacitação dos profissionais de saúde e também dos 

auxiliares de nível médio e auxiliar, responsabilizou as 

universidades e escolas superiores no desenvolvimento de uma 

política de saúde 

agosto de 

1975 

V Conferência 

Nacional de Saúde  

constituição e institucionalização do Sistema Nacional de Saúde e 

trouxe como proposta a elaboração de uma Política Nacional de 

Saúde 

agosto de 

1977 

VI Conferência 

Nacional de Saúde  

discussão sobre a situação das grandes endemias e a interiorização 

dos serviços de saúde 

março de 

1980 

VII Conferência 

Nacional de Saúde 

abordou as questões referentes a implantação e desenvolvimento 

do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde) 

A partir da conferência ocorrida em 1986 a história das Conferências Nacionais é a história da luta 

pela construção e consolidação do Sistema Único de Saúde 

março de 

1986 

VIII Conferência 

Nacional de Saúde 

introduziu o conceito ampliado de saúde que envolve promoção, 

proteção e recuperação, aprovou a unificação do sistema do 

sistema de saúde, o dever do Estado e criou as instâncias de 

participação popular 

agosto de 

1992 

IX Conferência 

Nacional de Saúde  

abordou questões referentes à municipalização, ao fortalecimento 

da descentralização e do controle social 

setembro de 

1996 

X Conferência 

Nacional de Saúde  

discussão acerca da construção do modelo de atenção à saúde, dos 

problemas e dificuldades na implantação do Sistema Único de 

Saúde 

dezembro de 

2000 

XI Conferência 

Nacional de Saúde  

discussão sobre acesso, qualidade e humanização na atenção à 

saúde, colocou o controle social como eixo central do debate, 

contrapôs-se à mercantilização, à privatização da saúde 
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* Fonte: Síntese elaborada com base nos textos de Escorel e Teixeira (2008), Escorel 

(2008) e a partir da consulta ao site: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezembro de 

2003 

XII Conferência 

Nacional de Saúde 

o debate realizou-se sobre as seguintes questões: direito à saúde; a 

seguridade social e a saúde; a intersetorialidade das ações de 

saúde; as três esferas de governo e a construção do SUS; a 

organização da atenção à saúde; controle social e gestão 

participativa; o trabalho na saúde; ciência e tecnologia e a saúde; o 

financiamento da saúde; e comunicação e informação em saúde 

novembro de 

2007 

XIII Conferência 

Nacional de Saúde 

discussão acerca das seguintes questões: Desafios para a 

efetivação do direito humano à saúde no Século XXI: Estado, 

Sociedade e Padrões de Desenvolvimento; Políticas públicas para 

a saúde e qualidade de vida: o SUS na Seguridade Social e o Pacto 

pela Saúde; A participação da sociedade na efetivação do direito 

humano à saúde 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1041

