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RESUMO 

 
 
 O presente estudo versa sobre o trabalho do assistente social no contraditório 
espaço sócio-ocupacional do Hospital Municipal de Rio das Ostras. Problematiza 
como o Serviço Social desenvolve seu processo de trabalho no interior da 
instituição. A contextualização do tema passa pelos principais marcos históricos da 
política de saúde brasileira até a contemporaneidade. A pesquisa procura desvendar 
as contradições desse espaço, mostrando como de fato se efetiva o processo de 
trabalho dos assistentes sociais.  As análises do estudo direcionam para os limites e 
possibilidades vivenciadas pelos assistentes sociais que são indissociáveis do 
processo de reestruturação produtiva e as transformações no mundo do trabalho. 
Portanto, exige-se do assistente social o engajamento voltado à potencialidade do 
projeto ético-político ao qual é regido pelo princípio da emancipação dos sujeitos, 
reforçando princípios democráticos, na perspectiva da garantia de direitos, 
referendados na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde. 
 
 
 
Palavras-Chave: Hospital Municipal de Rio das Ostras, Política de Saúde e 
Processos de trabalho no Serviço Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

This study deals with the work of social contradiction in the socio-
occupational Municipal Hospital of Oyster River. Discusses how the Social 
Service develops its work processwithin the institution. The contextualization of the 
subject passes through the main landmarks of the Brazilian health 
policy to contemporary. The research seeks to unravel the contradictions of this 
space, showing how in fact the process of effective work of social 
workers. The direct analysis of the study to the limits and possibilities experienced 
bysocial workers that are inseparable from the restructuring process and the 
changes in the workplace. Therefore, it requires the engagement of the social 
worker focused on thepotential of ethical-political project which is governed by the 
principle of emancipation of the subjects, reinforcing democratic principles with a 
view to ensuring the rights, endorsedin Health Reform and the Health System. 
 
 
Key-words: Municipal Hospital of Oyster River, Health Policy and Process in Social 
Work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..........................................................................................................9 

 

CAPÍTULO 1 - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO 

BRASIL.....................................................................................................................11 

1.1 - A Política de saúde brasileira.................................................................11 

1.2 - A saúde na contemporaneidade.............................................................21 

 

CAPÍTULO 2 - SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE: TRABALHO E MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA..................................................................................................................25 

2.1 -  A Gênese do Serviço Social na saúde...................................................25 

2.2 - O trabalho na contemporaneidade: O Serviço Social na busca pela 

legitimidade da classe trabalhadora...........................................................................29 

 

CAPÍTULO 3 - O SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO DAS 

OSTRAS....................................................................................................................40 

3.1 - A cidade de Rio das Ostras e sua História..............................................40 

3.2 - O Hospital Municipal de Rio das Ostras..................................................42 

3.3 - O Processo de inserção do serviço social no HMRO:.............................45 

3.4 - As condições objetivas e subjetivas do trabalho do assistente social no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras.........................................................................53 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................65 

ANEXO ......................................................................................................................70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo versa sobre o trabalho do assistente social no Hospital 

Municipal de rio das Ostras. O interesse pela temática foi despertado a partir do 

Estágio Supervisionado Curricular, realizado no Hospital Municipal de Rio das Ostras 

(HMRO) durante quatro períodos letivos, nos quais houve contato com o tema que 

envolve as condições de trabalho dos assistentes sociais na instituição. O tema 

escolhido foi alvo de praticamente todas as inquietações vivenciadas no decorrer do 

estágio. Pretendo desvendar os aspectos responsáveis pelas transformações 

ocorridas no cotidiano do trabalho dos assistentes sociais no Hospital Municipal de 

Rio das Ostras, partindo do principio de que “O Serviço Social relaciona-se 

diretamente às profundas transformações econômicas e sociais pelas quais a 

sociedade brasileira é atravessada, a ação dos grupos, classes e instituições que 

interagem com essas transformações”. Para melhor apreensão desses aspectos, 

realizarei uma discussão sob o processo de mundialização e globalização do capital, 

que no Brasil, é fortemente marcado pela implementação de políticas neoliberais e 

pelas mudanças ocorridas nas formas de gestão e organização do trabalho, que 

ocasiona visíveis impactos tanto nas condições objetivas quanto subjetivas1 do 

Serviço Social. (IAMAMOTO, 2004, p.213) 

Trata-se ainda, de uma reflexão acerca dos desafios cotidianos no HMRO e 

da própria formulação de novas práticas e saberes que possam contribuir com a 

intervenção profissional. Toda essa abordagem parte das configurações do cenário 

macroestrutural e conjuntural em que se definem as políticas públicas no Brasil, em 

especial as políticas de saúde e a inserção do Serviço Social nesse cenário. 

No primeiro capítulo, denominado breve contextualização da Política de 

Saúde no Brasil, busca-se contextualizar a Política de Saúde Brasileira desde os 

principais marcos históricos, passando pelos avanços da Constituição Federal de 

1988, destacando o Sistema Único de Saúde como um marco divisor na garantia da 

                                                 
1
  Condições objetivas são aquelas relativas à produção material da sociedade, são 

condições postas na realidade material. Por exemplo: a divisão do trabalho, a propriedade dos meios 
de produção, a conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, os espaços sócio-ocupacionais, 
as relações e condições materiais de trabalho. Condições subjetivas são as relativas aos sujeitos, 
às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao seu preparo técnico e teórico-
metodológico, aos referenciais teóricos, metodológicos, éticos e políticos utilizados, dentre outras. 
(GUERRA, 2002) 
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saúde como um direito social. Considerando neste caminho, os aspectos 

responsáveis pelo processo de desmonte das políticas sociais, em especial a saúde 

na contemporaneidade. 

No segundo capítulo, denominado Serviço Social na Saúde: Trabalho e 

Mobilização Política trata-se da centralidade do trabalho na sociedade 

contemporânea e do processo de inserção do Serviço Social na Saúde, destacando 

as características centrais responsáveis pela legitimidade do Serviço Social diante 

da classe trabalhadora no atual contexto. 

O terceiro e último capítulo, denominado O Serviço Social no Hospital 

Municipal de Rio das Ostras, intenciona analisar o processo de trabalho do Serviço 

Social na instituição, a partir da apreensão das relações que perpassam o cotidiano 

de trabalho. Ainda, explicita como os assistentes sociais desenvolvem seu trabalho 

no espaço sócio-ocupacional. Nesse capítulo encontra-se a construção 

metodológica da pesquisa, com o detalhamento dos procedimentos da análise e a 

interpretação dos dados. A partir da apreensão dos aspectos centrais que norteiam a 

Política de Saúde Brasileira característicos da sociedade contemporânea, pretendo 

desvendar e buscar respostas que nos levem a compreensão dos aspectos centrais 

que perpassam o trabalho do Serviço Social no Hospital. Nesta linha de reflexão, 

para IAMAMOTO ( 2004, p.312): 

 

O sentido mais geral da atuação do Serviço Social será dado, 
essencialmente, pelas funções econômicas, políticas e ideológicas 
que presidem o surgimento e o desenvolvimento das instituições ás 
quais são incorporados.  

 

 Sendo assim, decifrar as questões que atingem o cotidiano da atuação do 

Serviço Social e identificar o impacto das condições objetivas na subjetividade do 

assistente social é o caminho que buscarei para desvendar as inquietações desses 

profissionais nesse campo de trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO 

BRASIL. 

 

“Nada é Impossível de mudar desconfiai do mais trivial, 
na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade 
desumanizada, nada deve parecer natural nada deve parecer 
impossível de mudar”. 

Bertold Brecht 

 

1.1 - A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA 

 

O cenário da saúde brasileira sempre esteve atrelado ao trabalho. Segundo 

BRAGA (1986, apud BRAVO, [et al] 2009, p.90) a saúde emerge como “questão 

social” 2 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. É nesse contexto que a intervenção estatal 

inicia-se na Saúde. 

Durante a expansão da autoridade estatal, foram outorgadas leis sociais por 

meio de políticas de saúde ainda durante a Primeira República, no período entre 

1889 e 1930. Essas leis eram direcionadas a atender a classe trabalhadora, porém 

sua intencionalidade se justifica pelo interesse econômico. 

 

A preocupação do Estado com a saúde da população ocorreu antes 
em virtude da sua relação econômica com outros países do que com 
o seu real interesse na melhoria de condições de vida da população. 
As políticas de saúde traçadas nessa época objetivavam estabelecer 
condições mínimas, indispensáveis às relações comerciais 
internacionais e à política de imigração, inicialmente voltada para as 
lavouras de café e, posteriormente, à industrialização. (SILVA,...[et 
al.], 1992, p.3) 

 
 

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

classe operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do estado. É a manifestação no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia. (IAMAMOTO & CARVALHO, 1988, p. 77) 
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 Em 1903, surgem às primeiras iniciativas de campanhas sanitárias, com 

Oswaldo Cruz, estas eram destinadas a combater as epidemias urbanas e 

posteriormente as rurais. O movimento higienista se expande sob grande resistência 

por parte da população, que segundo MATTOS (2008.p. 166), argumentavam contra 

a truculência da ação dos agentes de saúde pública e questionava a eficácia do 

método empregado, associado por muitos a técnicas mais antigas e perigosas de 

inoculação. 

Por traz dos interesses do Estado e dos projetos sanitaristas, existia a 

presença da idéia do controle da sociedade, no momento em que predomina a 

perspectiva da higiene através do controle sanitário da população. O seu interesse 

era manter as doenças controladas para que não prejudicassem o desenvolvimento 

econômico do país. 

No período de 1910 a 1930, ha um avanço significativo do envolvimento das 

elites nacionais, que passam a assumir a responsabilidade pelas questões relativas 

à saúde da população e ao saneamento do território. 

O período da Primeira República foi conhecido como a ‘era do saneamento’, 

foram estabelecidas as bases para a criação de um sistema nacional de saúde. Com 

o desenvolvimento dessas práticas sanitárias, a Primeira República tinha o interesse 

de assegurar a reprodução da força de trabalho que era crescente no período. 

Na década de 20, surgem algumas iniciativas de extensão da saúde            

por todo país, a saúde pública passa a fazer parte do discurso do poder. Neste 

sentido, as medidas de proteção social como a assistência médica só viriam a ter um 

reconhecimento legal com a aprovação da Lei Éloi Chaves, de 1923, que significou 

um considerável avanço na ampliação da saúde pelo país. Até então, muitas 

categorias de trabalhadores organizavam-se em associações de auxilio mútuo para 

lidar com problemas como: invalidez, doenças e mortes. 

Com a aprovação da Lei Éloi Chaves, são criadas as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs). Foi a primeira vez que o Estado interferiu 

diretamente para criar um mecanismo destinado a garantir ao trabalhador algum tipo 

de assistência médica. As CAPS significaram a mais importante medida na 

constituição do esquema previdenciário brasileiro. Segundo BRAVO (2009), o 

sistema previdenciário brasileiro começa a ser esquematizado nesse período, no 
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momento em que se colocam em cena as questões de higiene e saúde do 

trabalhador. 

O acesso às CAPS era restrito, na medida em que só conseguiam se 

organizar em seu interior as categorias que pertenciam às empresas fortalecidas 

pelo modelo econômico daquele período, como os ferroviários, marítimos e algumas 

outras classes organizadas, o que a caracterizava como desigual, já que o direito 

não era igual a todos. 

Na década de 30 a saúde é formulada em caráter nacional e organizada em 

dois subsetores: o de saúde pública, que terá como foco central a criação de 

condições sanitárias mínimas para a população urbana e, restritamente, para o 

campo, (sua predominância se dará até meados de 60), e o de medicina 

previdenciária, que cria os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) com a 

pretensão de atender um número maior de grupos de trabalhadores assalariados 

urbanos, e substituir as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). As IAPS eram 

organizadas por categorias profissionais, com jurisdição do Estado e financiamento e 

gestão triparte (Estado / empregados / empregadores), incorporavam os benefícios 

de aposentadoria e pensão das CAP´s e estendeu a assistência medica a um 

número maior de contribuintes e dependentes. 

Segundo BRAGA e PAULA (1986, p. 53-54, apud BRAVO 2009, p. 91), as 

principais alternativas adotadas para a saúde pública, no período de 1930 a 1940, 

foram: 

 Ênfase nas campanhas sanitárias; Coordenação dos serviços estaduais de 

saúde dos estados de fraco poder político e econômico, em 1937, pelo 

Departamento Nacional de Saúde; 

 Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 1937, 

em decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as cidades; 

 Criação de serviços de combate às endemias (Serviço Nacional de Febre 

Amarela, 1937; Serviço de Malária do Nordeste, 1939; Serviço de Malária da 

Baixada Fluminense, 1940, financiados, os dois primeiros, pela Fundação 

Rockefeller – de origem norte- americana) 

 Reorganização do Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que 

incorporou vários serviços de combate às endemias e assumiu o controle da 

formação de técnicos em saúde pública. 
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A ação do Estado na saúde entre 1930 e 1945 pôde ser compreendida a partir 

de dois ramos: de um lado a saúde pública de caráter preventivo e conduzido 

através de campanhas; de outro a assistência médica de caráter curativo e 

individual, conduzida através da ação da previdência social. 

Na década de 1950, as ações de Saúde Pública predominaram sobre a 

assistência médica individual, surgem várias propostas de racionalização da saúde, 

como a “medicina integral”, a medicina preventiva e seus desdobramentos a partir de 

60, como a “medicina comunitária”3, houve também um significativo  crescimento 

das demandas dos IAPS. 

Com a instauração da Ditadura Militar no pós-1964, as forças democráticas 

sofrem um retrocesso perdendo espaço para a dominação burguesa, e como 

conseqüência os avanços na Saúde sofrem a estagnação posta pelo governo 

ditatorial. 

 

O estado vai intervir na questão social por meio do binômio 
repressão-assistência, burocratizando e modernizando a máquina 
estatal com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a 
sociedade, de reduzir as tensões sociais e de conseguir legitimidade 
para o regime. (BRAVO... [et al], 2009,p.27) 

 
 

No período de 1964 a 1974, a política de saúde no Brasil se desenvolve sobre 

forte impacto da política econômica. A saúde pública é atravessada por um aparato 

de serviços de saúde privada, isso se deve a preconização da esfera privada sobre 

a pública, esse período caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições 

previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia técnica que atuava no sentido 

da mercantilização crescente da saúde. 

                                                 
3
  Também esses são movimentos diferentes.  A Medicina Integral surge nos anos 50 com uma 

proposta de composição de um currículo médico integrado, contrapondo-se à especialização radical 
da formação, buscava compreender o indivíduo como um “todo” - biopsicossocial.  “A Medicina 
Preventiva constituiu-se num movimento ideológico, elaborado e desenvolvido em escolas médicas 
americanas que, na América Latina, foi difundido durante a década de 50, através dos Seminários da 
Vina del Mar e Tehuacan.  (...) questionou a prática médica então vigente pela ausência de 
racionalidade, pela especialização e tecnificação, pelo enfoque biologicista, pelo caráter individualista 
e pela inadequação dos profissionais às necessidades da população.  Buscando reorientar a prática 
médica a partir da formação de uma nova atitude (integral, preventiva e social).  (...) Utilizou-se de 
certas noções básicas como processo saúde/doença, causalidade e história natural das doenças, 
englobando diferentes disciplinas como a epidemiologia, a medicina quantitativa, a organização e 
administração sanitária, e, posteriormente , as ciências sociais (Paim, 1982: 9).  A Medicina 
comunitária surgiu na seqüência destas duas propostas e superou as tentativas de recomposição 
interna ao ato médico destes projetos, agregando-lhes uma nova dimensão:  a prestação de serviços 
a categorias excluídas de cuidado médico, as comunidades excluídas.  (Fleury, 1989 p. 39) 
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Em 1966, com a Criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), o 

sistema previdenciário é unificado, mas conservando o enfoque curativo, individual e 

centrado na assistência médica para contribuintes da Previdência Social, mantendo 

os não-contribuintes à mercê da caridade e da boa vontade dos institutos privados e 

filantrópicos. 

O INPS foi responsável pela consolidação do modelo médico-assistencial 

privatista. Segundo OLIVEIRA (1986. p. 342), as principais características foram: 

 A extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase      

totalidade da população urbana e rural; 

 O privilegiamento da prática médica curativa, individual, assistencialista e 

especializada, em detrimento da saúde pública; 

 A criação, por meio da intervenção estatal, de um complexo médico-industrial; 

   O desenvolvimento de um padrão de organização da prática médica orientada 

para a lucratividade do setor saúde propiciando a capitalização da medicina e o 

privilegiamento do produtor privado destes serviços. 

 

A medicalização da vida social foi imposta, tanto na saúde pública 
quanto na Previdência Social. O setor saúde precisava assumir as 
características capitalistas, com a incorporação das modificações 
tecnológicas ocorridas no exterior. A saúde pública teve no período 
um declínio e a medicina previdenciária cresceu, principalmente após 
a reestruturação do setor, em 1966. (BRAVO... [et al], 2009,p. 93, 94) 
 

A política de saúde nesse período sofreu o impacto direto da tensão entre o 

setor privado e a emergência do movimento sanitário, e para ‘esfriar’ as relações 

entre ambos foram retomadas algumas medidas de saúde pública, por exemplo, a 

interiorização dos serviços de saúde, a implantação de estrutura básica de saúde 

pública e o aumento de cobertura, viabilizadas por programas-piloto mesmo que de 

forma limitada. (Bravo... [et al], 2009) 

Somente em 1974 os trabalhadores rurais são inseridos como beneficiários 

pela ditadura militar, mas essa inclusão deu-se de forma perversa, pois foi feita em 

patamares inferiores aos garantidos à população urbana4. 

A década de 80, ao mesmo tempo em que foi um marco para o processo de 

democratização com a transição para abertura política no Brasil, se deu 

                                                 
4
  Somente a partir da Constituição Federal de 1988 a população rural teve garantidos os 

mesmos direitos que a população urbana. 
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concomitantemente a uma profunda e prolongada crise econômica que persiste até 

os dias atuais, causando grandes decepções com a transição democrática, 

principalmente, com o giro conservador após 1988, ocasionando uma total 

fragmentação das conquistas até então alcançadas. 

Nesse período têm-se o descontentamento da população usuária da política 

de saúde e o fortalecimento dos movimentos sociais, enfim, a participação popular 

se ampliava nos diversos canais na sociedade. Assim, surgiram às bases do 

movimento da Reforma Sanitária5, que trazia em seu “corpo” a mobilização dos 

profissionais de saúde, articulados aos movimentos sociais, que traziam na sua 

essência de luta a mudança do modelo de assistência à saúde, o qual previa um 

“Estado democrático e de direito”, responsável pelas políticas sociais, objetivando “a 

universalização das ações”, “descentralização”, “melhoria da qualidade dos 

serviços”, pautados na “integralidade e eqüidade das ações” (BRAVO; MATOS, 

2001). O movimento sanitário consegue avançar na elaboração de contra propostas 

à prática de saúde dominante, considerada por OLIVEIRA e TEIXEIRA, (1986) como 

Modelo de privilegiamento do produtor privado. 

 

O processo de auto-reforma do Estado, afetado pela crise do milagre 
econômico e por diferentes interesses da classe dominante, não 
contava com a força do movimento organizado da classe 
trabalhadora, que desnuda o caráter de transição pelo alto, almejado 
pela classe dominante. (MOTA, 1995, p. 145) 

 

O Movimento de Reforma Sanitária se evidência na 8ª Conferência Nacional 

de Saúde, realizada em março de 1986, sua realização foi fundamental para a 

consolidação da saúde brasileira, pois pela primeira vez ultrapassa-se “a análise 

setorial, referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente o 

Sistema Único de Saúde, mas a Reforma Sanitária”. (BRAVO, 2009, p.109) Dentre 

as propostas constantes no relatório da 8ª Conferência encontra-se o conceito 

ampliado de saúde, uma nova concepção de saúde, que vai além da assistência 

                                                 
5
  “A Reforma Sanitária pode ser conceituada como um processo modernizador e 

democratizante de transformação nos âmbitos político-jurídico, político-institucional e político-
operativo, para dar conta da saúde dos cidadãos, entendida como um direito universal e suportada 
por um Sistema Único de Saúde, constituído sob regulação do Estado, que objetive a eficiência, 
eficácia e eqüidade [...] criação de mecanismos de gestão e controle populares sobre o sistema” 
(MENDES, 1993, p.42). 
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médica curativa e aspectos biológicos, focada na doença. Assim, a saúde passa a 

ser entendida como resultante das condições de vida, alimentação, lazer, acesso e 

posse da terra, transporte, emprego, moradia. Foi o maior fórum de debates naquele 

período do país, destacando-se pelo seu caráter democrático e cujo relatório serviu 

de base para a constituinte. 

  

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram 
a universalização do acesso; a concepção de saúde como direito 
social e dever do Estado; a reestruturação do setor através da 
estratégia do Sistema Unificado de Saúde visando um profundo 
reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual 
e coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas 
estadual e municipal, o financiamento efetivo e a democratização do 
poder local através de novos mecanismos de gestão – os 
Conselhos de Saúde. (BRAVO.. [et al], 2009,p.96) 

 

O texto Constitucional é aprovado em 1988 e a saúde sofre um novo 

redirecionamento. Para TEIXEIRA (1989, p. 50-51 apud BRAVO, [et al] 2009, p.97) 

os principais aspectos aprovados na nova Constituição foram: 

 O direito universal à Saúde e o dever do Estado, acabando com 

discriminações existentes entre segurado/não segurado, rural/urbano; 

 As ações e Serviços de Saúde passaram a ser considerados de relevância 

pública cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle; 

 Constituição do Sistema Único de Saúde integrando todos os serviços 

públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de 

atendimento integral, com participação da comunidade; 

 A participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 

complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo vedada a 

destinação de recursos públicos para subvenção às instituições com fins lucrativos. 

Os contratos com entidades privadas prestadoras de serviços far-se-ão mediante 

contrato de direito público, garantindo ao Estado o poder de intervir nas entidades 

que não estiverem seguindo os termos contratuais; 

 Proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 

A construção do SUS foi um processo de mudança da relação entre Estado e 

a sociedade no Brasil, que deu início ao processo democrático e do controle social 

na área da saúde. Neste sentido, a Constituição legitima a participação ativa da 
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comunidade através de mecanismos de controle social, como conferências e 

conselhos nos âmbitos federal, estadual e municipal, como instâncias deliberativas 

de formação paritária entre Estado e sociedade civil, organizados para exercer o 

controle social na prestação dos serviços, ou seja, a participação da sociedade nas 

decisões e fiscalização dos serviços públicos. 

 

Os Conselhos são espaços tensos, em que os diferentes interesses 
estão em disputa. São baseadas na concepção de participação social 
que tem sua base na universalização dos direitos e na ampliação do 
conceito de cidadania, pautada por uma nova compreensão do 
caráter e papel do Estado (Bravo, apud Carvalho 1995). A sua 
novidade é a idéia do controle exercido pela sociedade através da 
presença e da ação organizada de diversos segmentos. Os 
Conselhos devem ser visualizados como lócus do fazer político, 
como espaço contraditório, como uma nova modalidade de 
participação, ou seja, a construção de uma cultura alicerçada nos 
pilares da democracia participativa e na possibilidade de construção 
da democracia de massas. (BRAVO, 2001, p.47,48) 

 

 

Com a implementação do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 

Orgânica da Saúde (leis 8080/90 e 8.142/90), de caráter universal e passando a ser 

prestado prioritariamente pelo Estado, o acesso aos serviços de saúde pública teve 

um avanço significativo. O SUS regulamenta as propostas da Reforma Sanitária, já 

acolhidas pela Constituição, partindo do conceito ampliado de saúde, e organiza-se 

por meio das diretrizes da universalidade6, eqüidade7 e integralidade8 e dos 

                                                 
6
  UNIVERSALIDADE – É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e 

qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços 
públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania 
e dever do Governo: municipal, estadual e federal. . (MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
7
  EQÜIDADE – É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 
Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que 
o sistema puder oferecer para todos. . (MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Nacional de Assistência 
à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
8
  INTEGRALIDADE - É o reconhecimento na prática dos serviços de que: cada pessoa é um 

todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas; as unidades 
prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo 
indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. . (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
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princípios organizativos da regionalização, complementaridade do setor privado9 e 

participação da comunidade10, hierarquização11, descentralização12 e 

resolubilidade13. 

A operacionalização do SUS se dá por meio das Normas Operacionais 

Básicas do Sistema Único de Saúde14, publicadas pelo Ministério da Saúde como 

portarias, mas pactuadas entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

                                                 
9
  COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO - A Constituição definiu que, quando por 

insuficiência do setor público, for necessário a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob 
três condições: 
 1ª - a celebração de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, interesse 
público prevalecendo sobre o particular; 
 2ª - a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas 
do SUS. Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, eqüidade, etc., como se o serviço 
privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste; 
 3ª - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, 
em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em 
cada região, deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados 
contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
10

  PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS - É a garantia constitucional de que a população, através 

de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do 
controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
11

  REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados em níveis 

de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição 
da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada 
população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas). 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e 
Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
12

  DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto 

às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia de que quanto mais 
perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um 
município deve ser de responsabilidade do governo municipal; o que abrange um estado ou uma 
região estadual deve estar sob responsabilidade do governo estadual, e, o que for de abrangência 
nacional será de responsabilidade federal. Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições 
dos vários níveis de governo com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde – é o que se 
chama municipalização da saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Nacional de Assistência à 
Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
13

  RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou 

quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja 
capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, ABC DO SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília/DF, 1990.) 
14

  As Normas Operacionais Básicas-NOBs do SUS, são parte do conjunto de leis do SUS, 

regulamentam os processos de descentralização da gestão dos serviços e das ações de saúde. Até 
hoje, foram formuladas quatro NOBs (1991, 1993, 1996 e 2002). Elas têm sido resultado de amplas 
discussões e negociações entre representantes dos governos federal, estadual e municipal e 
Conselhos de saúde. (O SUS E O CONTROLE SOCIAL: Guia de Referência para Conselheiros 
Municipais. Brasília: Ministério da Saúde - Coordenação de Projetos de Promoção de Saúde – 2001) 
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Saúde (Conasems). Sua implementação objetiva normatizar a implantação do SUS, 

desde as relações entre os gestores, aos objetivos, estratégias, prioridades e 

repasses financeiros. 

O SUS significou um ganho significativo para democracia, porém, na década 

de 90, sofre impactos que vão de contramão a seus princípios, com a 

implementação da política econômica orientada pelo Consenso de Washington 

(1989) que recomenda uma ampla reforma do Estado segundo diretrizes neoliberais 

e, principalmente após a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, tem-

se o processo de desmonte dos direitos sociais, sob o argumento da crise fiscal, do 

“[...] enxugamento do Estado e seu desengajamento na oferta de benefícios e 

serviços coletivos” (VIANA, 2001, p.175). 

Nesse contexto, a década de 90 coloca outro quadro para a saúde e demais 

políticas sociais, tendo por base a política de ajuste neoliberal. A orientação tem 

sido: 

 a racionalização do gasto e da oferta 

 redução dos gastos públicos 

 ampliação da privatização 

 caráter focalizado 

 estímulo ao seguro privado 

Diante dessa lógica de extrema mercantilização de tudo que é público, a 

Constituição não consegue se consolidar plenamente, pois o neoliberalismo, através 

de princípios de “redirecionamento” do Estado, coloca o mercado como centro de 

todas as relações. O Estado deve deixar de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social para se tornar o promotor e regulador, 

transferindo para o setor privado as atividades que deveriam ser suas. (BRAVO,... [et 

al.], 2009, p. 100). Vale ressaltar que o estado se torna mínimo apenas para o social, 

os demais setores que direta ou indiretamente favorecem os interesses da burguesia 

recebem cada vez mais investimentos, como exemplo, basta analisarmos o 

pagamento dos juros da dívida,15 que recebe investimentos absurdamente maiores 

                                                 
15

  O povo brasileiro pagou no ano de 2010 R$ 635 bilhões em juros, amortizações e 

refinanciamento da dívida, o que representa R$ 1,74 bilhão por dia. Enquanto isso os gastos 
orçamentários com a saúde, o saneamento básico, a educação e a cultura no Brasil são muito baixos. 
No final deste ano, o total da dívida pública interna deverá alcançar um cifra astronômica de cerca de 
R$ 2 trilhões. Se somarmos com a dívida externa, o valor pode subir para perto de R$ 3 trilhões. 
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que os da área social. E como estratégia para manter o redirecionamento do fundo 

público, o governo expande programas com pequeno impacto nas contas públicas, o 

que traduz o descaso com as políticas sociais. 

 

Dentro disso, a política real é a de redirecionar (e atenção, não 
diminuir!) o fundo público como um pressuposto geral das condições 
de produção e reprodução do capital, diminuindo sua alocação e 
impacto junto às demandas do trabalho, ainda que isso implique em 
desproteção e barbarização da vida social, considerando que este é 
um mundo onde não há emprego para todos, donde decorre a 
perversa associação entre perda de direito e criminalização da 
pobreza. (BEHRING,... [et al.], 2009, p. 46) 

 

E como conseqüência desse processo, a Saúde perde seu princípio de 

universalidade em meio à seletividade e focalização na população miserável, que 

são atendidos com o mínimo possível. Assim, vale ressaltar que a década de 90 se 

configura como um campo minado para as políticas sociais, disseminando aos 

poucos o que ainda se tem de investimento no social e transferindo para o setor 

privado. 

 

1.2 - A Saúde na contemporaneidade 

 

 O objetivo principal do movimento da Reforma Sanitária foi democratizar o 

acesso aos serviços públicos e definir a saúde como um direito do cidadão e não 

como privilegio do setor privado, o objetivo era difundir uma consciência sanitária e 

fazer com que a população entendesse a saúde como direito de todos e dever do 

Estado. A partir da legitimidade desse movimento a saúde passa a ser reconhecida 

como direito universal. 

 O projeto de Reforma Sanitária propõe uma relação diferenciada do Estado 

com a Sociedade, incentivando a presença de novos sujeitos sociais na definição da 

política setorial, através de mecanismos de controle, que possibilitam a 

democratização das informações e transparência do uso de recursos e demais 

ações desenvolvidas pelo governo, como por exemplo, os Conselhos e Conferências 

de Saúde. Esses mecanismos constituem inovação fundamental na gestão da 

                                                                                                                                                         

(Maurício Oliveira – Assessor econômico. III Seminário Internacional Latino-Americano – Alternativas 

de Enfrentamento à Crise, 2010) 
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política de Saúde. Sua preocupação central é a de assegurar que o Estado atue em 

função da sociedade, pautando-se na concepção de Estado democrático e de 

direito, responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela saúde. Como 

fundamentos dessa concepção, destacam-se: melhor explicitação do interesse 

público, democratização do Estado, criação de uma esfera pública com controle 

social. (Bravo, 1996). 

 Porém, apesar da Constituição de 1988 ter tornado legitimo todos os 

princípios da Reforma Sanitária, a Saúde nunca foi implementada em sua essência, 

em função da chegada do neoliberalismo na década de 90, que estagnou a 

realização plena de um projeto que teve em seu corpo a participação de todos os 

segmentos da população brasileira, que significou um avanço para todos 

independente de cor, religião e classe social. 

Na contemporaneidade, a universalidade se perde em meio às propostas 

neoliberais. A questão social se expressa de forma amplamente complexa diante do 

projeto neoliberal, que se direciona no sentido de desmontar a Constituição de 88 e 

conseqüentemente a Seguridade Social. 

 

O referido plano propõe como principal inovação a criação de uma 
esfera pública não – estatal que, embora exercendo funções 
públicas, deve fazê-lo obedecendo às leis do mercado. (BRASSER 
PEREIRA, 1995 apud BRAVO... [et al, 2009 pg.100) 

 

As conseqüências do neoliberalismo no Brasil são drásticas, havendo um total 

desrespeito com a saúde, o SUS sofre um constante descumprimento de suas 

diretrizes, os direitos sociais e trabalhistas sofrem constantes reduções, além do 

desemprego estrutural, precarização do trabalho, sucateamento da saúde e da 

educação, e desmonte da previdência pública. 

 

A universalidade do direito - um dos fundamentos centrais do SUS e 
contidos no projeto de Reforma Sanitária – foi um dos aspectos que 
têm provocado resistência dos formuladores do projeto de Saúde 
voltada para o mercado. Esse projeto tem como premissa 
concepções individualistas e fragmentadoras da realidade, em 
contraposição ás concepções coletivas e universais do projeto 
contra-hegemônico. (BRAVO ...[et al] 2009, p. 101) 
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As políticas neoliberais legitimam a relação direta dos sujeitos com o 

mercado, sem nenhuma intervenção do estado, o mercado é compreendido como 

centro das relações sociais. 

O Estado estimula e “financia” as instituições que prestam serviços de saúde 

privadas, deixando as políticas de saúde pública em segundo plano, tornando os 

serviços completamente distintos, reforçando o “entendimento” da população de que 

os serviços privados são melhores que os públicos, esse entendimento é estimulado 

pela falta de recursos dados pelo estado aos serviços públicos de saúde, resultando 

na precariedade dos serviços. Esses fatores afirmam que “esse Estado atua como 

garantidor das políticas de acumulação e reprodução da burguesia e de suas 

frações...” (DIAS, 1999, p. 45), ou seja, é mais um instrumento de legitimidade do 

capitalismo. 

O projeto saúde, articulado ao mercado, ou a reatualização do 
modelo médico-assistencial privatista, está pautado na Política de 
Ajuste, que tem como principais tendências a contenção dos gastos 
com racionalização da oferta:e a  descentralização com isenção de 
responsabilidade do poder central. A tarefa do Estado, nesse projeto, 
consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando 
para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao mercado. 
(COSTA, 1996 apud BRAVO [et al] 2009, p.101)   

 

 Estas formas de regulamentação naturalizam a situação de cidadão 

consumidor que tem acesso a serviços via mercado, em detrimento do sujeito de 

direito, rompendo com a perspectiva sanitarista e transformando os usuários em 

financiadores do capital, submissos às leis de mercado, resultando na despolitização 

da esfera pública. Diante desse contexto, há um desmonte dos direitos sociais 

adquiridos. A Saúde, assim como as demais políticas, faz parte dessa triste 

realidade, pois tem sido tratada como uma mercadoria similar a tantas outras 

disponíveis para o consumo. O resultado disso foi o exorbitante crescimento das 

formas alternativas ao SUS de assistência à saúde, como os planos privados de 

saúde, os seguros saúde e as cooperativas médicas. Isso mostra que as políticas de 

saúde vêm desrespeitando a dignidade do cidadão enquanto sujeito de direitos, o 

que reforça o real significado da cidadania para o capitalismo. Segundo DIAS (1999, 

p. 63). 

A cidadania burguesa dispensa a participação ativa dos cidadãos, 
exigindo das massas apenas uma postura, a mais absoluta possível, 
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de indiferença, inércia e conformismo. Basta-lhe a obediência. Não 
se requer a livre adesão dos indivíduos. Não necessita, e chega 
mesmo a dispensar, a participação do conjunto da cidadania, salvo 
nos rituais eleitorais, transformados quase sempre em mero exercício 
de legitimação política. 

 

Diante de toda realidade posta pela sociedade contemporânea, a 

desigualdade ganha status constitutivo, na medida em que não é questionada por 

aqueles que são afetados diretamente, isso se deve a alienação que sofrem pela 

ideologia dominante, que através de seu objetivo primordial que é o lucro, explora 

aqueles que trabalham para sua subsistência e da sua família, não percebendo sua 

condição de subordinados16. Essa população que sofre diretamente os reflexos da 

vilania capitalista é fragilizada, os direitos antes conquistados pelos trabalhadores 

vão se fragmentando a ponto de ser transfigurada a uma lógica clientelista, 

focalizada, não dando a resposta que de fato precisam. 

Na saúde a alienação dos usuários se manifesta quando se confunde o direito 

aos serviços de saúde a lógica do favor, isso acontece quando, por exemplo: um 

usuário recorre a um político pedindo um exame, quando a solicitação é realizada o 

usuário fica super agradecido e interpreta como um favor adquirido, ou seja, o direito 

se torna para aquele usuário um favor. Esse é o poder da alienação, faz com que as 

pessoas se comportem de acordo com os ideais da burguesia. 

 Para entendermos o porquê a saúde tem sido tratada dessa forma na 

contemporaneidade, é preciso compreender todos os fatores responsáveis pela sua 

mercantilização, e isso requer um posicionamento crítico contra esses mecanismos 

e não só isso, também é necessário pensarmos em estratégias que possibilitem aos 

usuários buscar por seus direitos e conseqüentemente irem contra a ideologia 

dominante, e é a partir desse pressuposto que desenvolverei o próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

   “Toda forma estatal, todo processo produtivo, produz necessariamente uma forma particular 
de conformismo” (. Dias, 1999, p. 55) 
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CAPÍTULO 2 - SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE: TRABALHO E MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA. 

 

“O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a 
pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade 
presente é um fato ‘filosófico’ bem mais importante e ‘original’ 
do que a descoberta, por parte de um ‘gênio’ filosófico, de uma 
nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos 
grupos intelectuais.” (Gramsci, 1999, p.95, 96) 

 

 

2.1 - A Gênese do Serviço Social na saúde 

 

O período de 1930 a 1945 foi cenário de uma serie de transformações, na 

forma de gerir o Estado, no processo de industrialização e no surgimento das 

políticas sociais, mediante as reivindicações dos trabalhadores. 

O Serviço Social se expande no país a partir de 1945, o seu reconhecimento 

como profissão deriva das transformações ocorridas na sociedade, a burguesia 

sente a necessidade de um profissional que tivesse como base de trabalho a 

mediação das relações entre o capital e o trabalho, de forma que legitimasse seus 

ideais. De um lado, a classe trabalhadora que exigia melhores condições de 

trabalho, e do outro, o capitalismo que buscava formas de se legitimar, ou seja, é em 

meio ao conflito entre capital e trabalho que o Serviço Social emerge como profissão 

no Brasil. 

Em 1948, com a formulação de um novo conceito de saúde, elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que enfocava aspectos biopsicossociais, 

vários profissionais foram chamadas para se inserir nos espaços de saúde, entre 

eles está o Serviço Social. “O assistente social enfatizou a prática educativa com 

intervenção normativa no modo de vida da “clientela”, com relação aos hábitos de 

higiene e saúde, e atuou nos programas prioritários estabelecidos pela normatização 

da política de saúde. ”(BRAVO... [et al.], 2009, p.29). 

A consolidação da Política Nacional de Saúde que tinha o foco contributivo e 

não universalista, gerou uma serie de conflitos devido à contradição entre a 

demanda e o seu caráter excludente e seletivo. 
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O assistente social vai atuar nos hospitais colocando-se entre a 
instituição e a população, a fim de viabilizar o acesso dos usuários aos 
serviços e benefícios. Para tanto, o profissional utiliza-se das 
seguintes ações: plantão, triagem ou seleção, encaminhamento, 
concessão de benefícios e orientação previdenciária. ”(BRAVO... [et 
al.], 2009, p.29) 

 

 As propostas de racionalização da saúde na década de 50 não tiveram 

repercussão no trabalho dos assistentes sociais na saúde no Brasil, a atuação do 

Serviço Social mantém seu lócus de atuação em hospitais e ambulatórios. ”(BRAVO... 

[et al.], 2009) 

O Serviço Social na saúde priorizava as ações no nível curativo e hospitalar, 

sua função era a de lidar com a contradição existente entre a instituição e os 

usuários, e para isso se fazia necessário viabilizar a participação da população nas 

instituições e programas de saúde. 

A intervenção do Assistente social se baseava nos métodos clássicos (casos, 

grupos, comunidade), sua atuação se dava sob forte pensamento conservador. Na 

década de 60, o serviço social não rompe com o conservadorismo e nem com o 

ethos religioso presente desde seu surgimento. O processo de critica existente no 

Serviço Social a partir da década de 60 no dizer de Netto (2008) foi ‘abortado’ em 64 

pelo regime militar, neutralizando os protagonistas comprometidos com o processo 

de democratização do país. 

 

A modernização conservadora implantada no país exigiu a renovação 
do Serviço Social, face às novas estratégias de controle e repressão 
das classes trabalhadoras efetivadas pelo Estado e pelo grande 
capital, bem como para o atendimento das novas demandas 
submetidas á racionalidade burocrática. (BRAVO, 2009, p. 31) 

 

 

O processo de renovação na direção modernizadora gerou um mercado 

nacional de trabalho para os assistentes sociais, conforme relata Bravo (1996). 

Segundo a autora, o modelo adotado no pós 64 teve fortes rebatimentos na 

profissão, sendo aprovado no ano de 1972 o Plano Básico de Ação do Serviço 

Social na Previdência, que visava definir a política de ação do assistente social, 

onde o profissional inserido no sistema previdenciário passa a atuar focando duas 

áreas: a da saúde e a do trabalho previdenciário. 
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Para Bravo, (1996) o Assistente Social no âmbito da saúde, nessa época, 

exercia sua pratica desenvolvendo atividades educativas, no intuito de promover a 

proteção e recuperação da saúde, aos beneficiários e seus dependentes, nos locais 

de atendimento via INPS. 

A autora relata que o Serviço Social, no setor da saúde, recebe influências da 

modernização efetuadas no âmbito das políticas sociais, sedimentando sua ação na 

pratica curativa, especialmente na assistência medica previdenciária, que se 

constitui como o maior empregador de profissionais, sendo enfatizada em suas 

ações e técnicas de intervenção a burocratização das atividades, a psicologização 

das relações sociais e a concessão de benefícios dentro da visão positivista, onde 

estes eram tidos como benevolência e não como direito. Sendo assim, o caráter 

assistencialista permaneceu na atuação dos assistentes sociais. Nesse período, 

grande parte dos assistentes sociais já se encontrava vinculado ao Estado. A partir 

da metade da década de 70, o Serviço Social sofre influência da fenomenologia e do 

marxismo. 

A conjuntura política dos anos 80 foi essencial para o redirecionamento do 

Serviço Social, há um significativo movimento de ampliação do debate teórico e da 

incorporação de algumas temáticas como o Estado e as políticas sociais 

fundamentadas no marxismo. O Serviço Social passa a ser um elaborador das 

políticas sociais, e diante da necessidade também busca implementar um projeto 

profissional que ganha o formato do Projeto ético-político da categoria na década de 

90. Podemos ainda identificar como marco histórico que traduzem as mudanças na 

profissão, a revisão curricular em 1982 e a criação do novo Código de ética de 1986. 

A saúde é o setor que tem absorvido um quantitativo significativo de 

profissionais de Serviço Social, esta situação está relacionada à articulação da 

saúde com a produção e reprodução do capital, cabendo aos assistentes sociais na 

divisão social e técnica do trabalho atuar nas instituições médicas a fim de 

administrar a tensão existente entre as demandas dos trabalhadores e os 

insuficientes recursos para a prestação dos serviços requeridos. 

O Serviço Social na saúde nos anos 90 vive um impasse. Alguns desafios 

surgem no sentido de contribuir para o processo de implantação da Reforma 

Sanitária. Algumas questões estão postas, como a necessidade de modificar a 

qualidade de atendimento, bem como a melhoria das condições da saúde da 
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população. Outra indagação central é a contribuição dos diversos profissionais e dos 

Assistentes Socais na conquista do direito à saúde. 

As demandas postas ao Serviço Social têm sido diferenciadas, a partir de dois 

projetos em disputa na atual conjuntura; o projeto de Reforma Sanitária tem sido 

demandado aos Assistentes sociais num contexto de construção de um novo modelo 

assistencial e de gestão. 

 

O projeto de Reforma Sanitária vem apresentando como demandas 
que o assistente social trabalhe as seguintes questões: busca de 
democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde, 
atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição de 
saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens 
grupais, acesso democrático às informações e estímulo à 
participação cidadã. (BRAVO... [et al.], 2009, p.36) 

 

 Uma nova relação com os usuários, pautada na concepção de saúde como 

direito social. Porém, sua efetivação sofre limitações ao se deparar com um projeto 

antagônico que é o Projeto de saúde voltado para o mercado: atuação psicossocial 

através do aconselhamento, ação nos planos de saúde com fiscalização dos 

usuários, assistencialismo através da ideologia do favor, predomínio das práticas 

individuais e não coletivas, atividades burocráticas e gerenciamento das unidades na 

busca da racionalização dos gastos. 

Diante do dilema enfrentado pelo assistente social ao lidar com projetos tão 

distintos, se torna essencial ter o Projeto profissional como norteador de suas ações. 

IAMAMOTO (2004) relata que o Serviço Social na contemporaneidade assume uma 

visão mais critica da sociedade, direcionada pela matriz marxista (direcionamento 

este quase que hegemônico na profissão), dando um salto de qualidade, 

reorientando as bases da profissão e se auto qualificando para dar respostas às 

demandas postas pelos usuários de seus serviços, bem como, para atender as 

necessidades das instituições nas quais estão inseridas 

Segundo Costa (2000, p.450), “O processo de trabalho do Assistente Social 

na saúde está prioritariamente concentrado nos seguintes campos de atividades de 

eixos de inserção do trabalho profissional que se relacionam intimamente com as 

requisições”, sendo elas: 

 AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL – voltadas para agilizações de   

consultas, exames, internamentos, obtenção de vale transporte, medicamentos 
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dentre outros. Requer a mobilização e articulação de recursos humanos e materiais 

dentro e fora do sistema público e privado de saúde. 

 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE – Esta atividade se dá através 

das orientações e informações sobre a saúde, tanto individual quanto coletiva, 

principalmente quando se trata de epidemias e endemias. 

 PLANEJAMENTO E ASSESSORIA – Tais atividades são ações voltadas para 

o processo de reorganização do trabalho do SUS, tem como finalidade qualificar os 

recursos humanos na esfera operacional da unidade além de instrumentalizar a 

formação de equipes de acordo com as novas exigências técnicas do modelo em 

curso. 

 MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE – Ações educativas, voltadas para 

sensibilização, politização e mobilização da comunidade em função da instalação e 

funcionamento de Conselhos de unidade distrital, municipal e estadual de saúde. 

  O Serviço Social na saúde encontra grandes desafios na efetivação de seu 

trabalho, devido o mínimo investimento que o Estado tem direcionado a saúde17. 

Ora, “as incidências do trabalho profissional na sociedade não dependem apenas 

da atuação isolada do assistente social, mas do conjunto das relações e condições 

sociais por meio das quais ele se realiza”. (IAMAMOTO, 2009, p. 5) 

 

 

2.2 - O trabalho na contemporaneidade: O Serviço Social na busca pela 

legitimidade da classe trabalhadora 

 

O trabalho é o meio utilizado pelo homem para transformar a natureza, a si 

mesmo e a sociedade, surge a partir de uma necessidade, o resultado do processo 

de trabalho se realiza através da transformação da realidade, se concretiza por 

meio de respostas a necessidades concretas. “O trabalho, portanto, é a forma mais 

simples e elementar daqueles complexos cuja interação dinâmica constitui-se na 

especificidade do ser social” (ANTUNES, 1999, p. 141) 

Na sociedade capitalista já não é mais possível pensar no trabalho com essa 

utilidade, pois sua especificidade se perde em meio às transformações societárias, 

                                                 
17

   Em 2010 os gastos orçamentários da União com os Serviços de Saúde foram de apenas 
3,91%, enquanto os gastos com a dívida pública foi de 44,93% sob o Orçamento geral da união. 
(Orçamento Geral da União, 2010). 
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o trabalho recebeu status de mercadoria, de mero objeto de troca em um contexto 

de banalização da vida e de tudo que a constitui. 

 O capitalismo tornou o trabalho totalmente indiferente ao homem, ou seja, 

quando o indivíduo vende sua força de trabalho para o capitalista, o objeto de seu 

trabalho se torna estranho ao mesmo, pois produz sem saber qual será seu 

determinado fim. Todo esse processo faz com que os indivíduos percam sua 

identidade. Para ANTUNES, (1999) na contemporaneidade, a tendência real do 

trabalho é a sua maciça exploração que se aprimora com o passar do tempo, com a 

força de trabalho sendo colocada de modo cada vez mais intenso sob uma forma de 

exploração e marginalização pelo capital 

Essa lógica se torna ainda mais cruel na década de 90, momento esse que 

significou um retrocesso para todas as conquistas dos trabalhadores, onde tudo 

inclusive os sentimentos foram fragmentados e disseminados. O paradoxal é que 

esse novo sistema de dominação está sendo construído sob uma falsa liberdade, o 

indivíduo não percebe o tamanho de sua alienação e muito menos o impacto sobre 

sua vida cotidiana. Para NEVES (2007, p.1) “A nova pedagogia da hegemonia 

consiste em uma série de formulações teóricas e de ações político-ideológicas 

utilizadas pela burguesia para assegurar, em nível mundial e no interior de cada 

formação social concreta, a dominação de classe”. O que significa dizer que o 

capitalismo através da redefinição de suas estratégias busca o consenso da classe 

trabalhadora. 

A expansão do mercado ocasiona acentuada desigualdade socioeconômica, o 

capitalismo afirma a individualidade, o neoliberalismo joga para o indivíduo a 

responsabilidade que deveria ser do estado, nessa lógica as relações entre todos os 

indivíduos se tornam vulneráveis e perversas. É diante desse cenário que o 

neoliberalismo com seu ideário de Estado Mínimo para o social e máximo para o 

mercado faz surgir instrumentos que afirmam sua legitimidade. A reestruturação 

produtiva18 surge nesse contexto para dar resposta à crise do capitalismo, 

                                                 
18

  A reestruturação produtiva surge como resposta à crise do padrão de acumulação então 

vigente, sob o advento do neoliberalismo, com a transferência sistemática de capitais ao mercado 
financeiro e, ancorado na Revolução Tecnológica, implementando-se os modelos de produção 
idealizados no “modelo japonês”. (ANTUNES, 1995) 
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garantindo sua legitimidade, e como tal, contra os direitos sociais.  A degradação do 

trabalho se efetiva através do alto índice de exploração, que se expressa na 

precarização do trabalho em todos os sentidos, através da terceirização da mão de 

obra, a exigência de formação profissional cada vez mais ampla, aumento da carga 

horária somada aos baixos salários, etc. 

  O desemprego na atual conjuntura se apresenta sob nova forma, como 

resultado das transformações no processo produtivo. Afeta diretamente a 

subjetividade dos trabalhadores, pois representa uma expressão concreta da 

pobreza e da exclusão.   

 

Assim, trabalho para estes sujeitos não é resultado de uma escolha, 
é apenas uma face do direito á sobrevivência, uma forma de ter o 
que comer, de abrigar-se, de ”levar a vida” enfim, buscando uma 
dignidade sempre posta à prova por constrangimentos de diferentes 
ordens. (YAZBEK, 2006, p.98) 

 

A repercussão dessas transformações para a classe trabalhadora são 

sobremaneira importantes e desastrosas, pois a desproletarialização e a 

precarização das formas de trabalho acarretaram a complexificação da classe 

trabalhadora e o enfraquecimento da sua unidade, além do que fragmentar e 

degradar o trabalho possibilitou que fossem retirados direitos historicamente 

conquistados, o que ocasionou o enfraquecimento do movimento sindical. 

A flexibilização da produção se torna uma regra em um mercado onde o que 

interessa é o retorno em curto prazo. O outro lado, para saciar essa vertiginosa 

ânsia pelo resultado imediato, é a flexibilização do trabalho, pois diante desse 

contexto, tornou-se indispensável acelerar os processos, de forma que foi 

necessário permitir que funcionários tivessem mais controle sobre suas atividades, 

controle esse que está sendo concedido sob uma estrita vigilância operada via 

novas tecnologias de informação, inaugurando formas mais sofisticadas de 

dominação do que as utilizadas nas empresas no passado. Neste sentido, para 

SENNET, (1999)  a flexibilidade é decorrente da significativa mudança que rompeu 

com a rigidez tradicional da divisão social do trabalho ampliando a liberdade 

pessoal, mas, em contrapartida, aumentou a opressão do trabalhador. Para 

POCHMANN (1999, p.n 154), 
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Na realidade, a pressão pela redução do custo do trabalho, travestida 
por contratos de trabalho atípicos e pela flexibilização do direito 
social e trabalhista, tende a precarização das relações e das 
condições de trabalho. (...) e maior expansão dos seguimentos 
ocupacionais no setor não-organizado da economia. 

 

Entre os diferentes efeitos da globalização, o que se verifica, neste momento, 

é que o desemprego e o sucateamento das coisas públicas são mais uma faceta da 

desigualdade social, igualmente, as diferenças entre um profissional qualificado e 

um desqualificado. Sendo assim, não se leva em consideração as condições de 

reprodução do individuo, a perversidade desse sistema está na separação entre os 

indivíduos que são capazes de render mais lucro no mercado de trabalho, daqueles 

que por falta de qualificação são descartados, gerando assim, o chamado “exercito 

industrial de reserva”, que nada mais é que trabalhadores que em sua maioria não 

conseguem emprego, e quando conseguem são obrigados a vender sua mão de 

obra baratíssima para o capital, que na maioria das vezes não tem acesso aos 

direitos trabalhistas, e quando tem é de forma fragmentada e precária19. Daí a 

importância de se buscar formas de ajudar a reverter ou mudar a fisionomia do 

impacto da desigualdade social sobre os trabalhadores e suas famílias. 

O trabalhador é chamado para cumprir determinada função sem nenhuma 

perspectiva de futuro, ou seja, um mero executor de tarefas que não questiona em 

momento algum a ordem estabelecida. Não se tem nenhuma estabilidade no 

trabalho o que aumenta o individualismo e a concorrência em seu interior, busca – 

se o lucro a todo custo. O ambiente do trabalho se tornou perverso, e quem não se 

adaptar as regras é excluído. 

Superar essa realidade requer do trabalhador consciência crítica e espírito 

coletivo que os direcione a transformações necessárias contra o modelo econômico 

atual, que o trabalhador se torne o centro das relações, dessa forma como 

conseqüência os direitos trabalhistas serão respeitados, e ao invés de fragmentá-los 

sejam multiplicados. É justamente nesses espaços que o Serviço Social precisa 

estar inserido, contribuindo para sua consolidação. 

O Serviço Social tem como gênese a relação entre capital e trabalho num 

contexto de amenização dessas relações e legitimação da burguesia. A pratica do 

                                                 
19

   O “mundo do trabalho” sofre, assim, uma transformação. O que antes constituía uma classe 

social (composta por trabalhadores “empregados” e “desempregados”) agora forma um conjunto de 
indivíduos atomizados: os “competitivos” e os “incapazes” (pobres). (UGÁ, 2003, p. 60) 
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Serviço social não pode ser pensada fora do âmbito dos interesses de classes 

sociais, pois é justamente nesse campo minado que se concretiza o seu trabalho, o 

assistente social é tragado por condicionantes que buscam redirecionar a direção 

social do seu trabalho, visando a afirmação do legado capitalista. A desigualdade 

ganha status constitutivo na medida em que se naturaliza dentro de uma lógica 

individualista em que o bem estar de cada um independe da do outro. Diante dessa 

perversa realidade, o Serviço Social vivencia condições de trabalho ainda mais 

precárias em um cenário em que a questão social se manifesta em nova 

“roupagem”. Os recursos no cotidiano profissional são insuficientes diante do 

mesmo, ocasionando a desqualificação do trabalho dos assistentes sociais que 

acabam utilizando-se de métodos que não condizem com a profissão, como por 

exemplo, a seletividade, esses momentos alteram a subjetividade dos profissionais, 

pois percebem que, muitas vezes, seu trabalho se desqualifica em situações 

cotidianas. 

O Serviço Social é regulamentado como uma “profissão liberal”, “dela 

decorrente os estatutos legais e éticos que prescrevem uma autonomia teórico-

metodológica, técnica e ético-política à condução do exercício profissional” 

(IAMAMOTO, 2009).  Para além é um trabalhador assalariado como outro qualquer 

que diante de todo processo de transformação no cenário econômico, político e 

social, sofre diretamente na execução de seu trabalho o impacto da conjuntura 

capitalista. 

O trânsito da análise da profissão ao seu efetivo exercício agrega um 
conjunto de determinações e mediações no trabalho profissional 
mediado pela compra e venda dessa força de trabalho especializada 
às instituições empregadoras de diferente natureza: estatais, 
empresariais, organizações privadas sem fins lucrativos e 
representações de trabalhadores. Essas relações estabelecidas com 
sujeitos sociais distintos condicionam o processamento do trabalho 
concreto cotidiano e significado social de seus resultados, ao mesmo 
tempo em que impregnam essa atividade dos constrangimentos do 
trabalho alienado. Eles restringem, em graus variados, a autonomia 
profissional na direção social desse exercício, com incidências na 
sua configuração técnico-profissional. (IAMAMOTO, 2009, pg. 31) 
 

O assistente social como trabalhador assalariado sofre em sua subjetividade 

todo processo de banalização do trabalho, o medo do desemprego e os baixos 

salários, fragilizam suas ações. Ao se identificar como trabalhador que vende sua 
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força de trabalho em troca de um salário se coloca na condição de subordinado, o 

que condiciona seu trabalho as condições que lhe são impostas. O profissional ao 

refletir sobre as condições de trabalho visualizam as profundas implicações sob as 

condições de vida, de como os indivíduos se movimentam para o atendimento de 

suas necessidades e de como essas condições de trabalho promovem ou 

obstaculizam, o desenvolvimento da individualidade e a formação do sujeito 

profissional, em sua expressão individual e coletiva. O assistente social apesar de 

lhe dar em sua vida cotidiana com os vestígios das condições estabelecidas pelo 

trabalho assalariado, ao vender sua força de trabalho não deve entendê-la como 

aceitação, mas superação da alienação do trabalho. Os obstáculos encontrados 

pelos assistentes sociais são variados dentre um contexto de fragmentação dos 

direitos sociais em suas conhecidas diretrizes de focalização, descentralização, 

desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do trabalho. Estamos diante de 

uma sociedade que prega a igualdade e distintamente gera a desigualdade, que 

busca através do trabalho a crescente subordinação a interesses econômicos, isso 

acontece simplesmente porque o sistema capitalista constitui suas relações sociais 

fundadas na exploração do trabalho e na reprodução permanente da desigualdade 

social. Todo esse processo é determinado por movimentos objetivos do capitalismo 

contemporâneo que incide diretamente no trabalho do Serviço Social, que diante 

desses condicionantes tem como desafio a criação de possibilidades de 

materialização do projeto ético político da profissão. 

A desigualdade é característica primordial do capitalismo, e na 
atualidade vem se tornando mais perversa, com o redirecionamento 
do Estado posto pelo neoliberalismo, os investimentos em políticas 
públicas sofrem uma continua escassez, e o pouco que ainda é 
investido é direcionado aos considerados miseráveis, e a justificativa 
para esse descaso com o social é a chamada crise fiscal do Estado, 
onde “acirra-se a disputa pelo fundo público, sob acusações 
neoliberais de estatização, de desperdício e estímulo a dependência” 
e a solução para essa “crise” é a diminuição dos gastos com políticas 
sociais. (BEHRING,... [et al.], 2009, p. 53) 

 As políticas sociais são transfiguradas numa lógica focalizada e seletiva. É 

nessa conjuntura que o Serviço Social se insere nos espaços de trabalho, seja ele 

público ou privado. Diante dessa cruel realidade é necessário que o assistente social 

saiba de fato a que, ou melhor, a quem direciona o seu trabalho. 
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É a partir do reconhecimento do exercício profissional situado historicamente 

nas relações existentes entre o estado e as classes sociais, que a apropriação pelos 

assistentes sociais dos “caminhos” traçados por essas lutas aparece como 

fundamental para expansão das possibilidades críticas do seu espaço de 

intervenção; isto é, a sua incidência na politização das necessidades sociais, nas 

conquistas de direitos sociais, na explicitação da questão social. 

No contexto da década de 90, as organizações da classe trabalhadora, 

sofrem uma profunda degradação de seus movimentos. A luta de classe dentro da 

atual conjuntura capitalista se manifesta de forma fragmentada, pois seus 

movimentos se dão de forma corporativas. “Desse modo, a nova pedagogia da 

hegemonia estaria atuando no sentido de restringir o nível de consciência política 

coletiva dos organismos da classe trabalhadora, do nível ético-político ao nível 

econômico-corporativo”. (NEVES, 2007, p.2) 

  Diante da lógica do capitalismo contemporâneo o Serviço Social sofre uma 

inexistência de avanços significativos nas organizações da classe trabalhadora, 

principalmente, em virtude da forte influencia da reestruturação produtiva sob a 

orientação do pensamento neoliberal, porém, esse cenário mesmo de forma 

contraditória possibilitou o amadurecimento profissional que aponta na perspectiva 

da consolidação do projeto-ético, o desafio do aprofundamento do vínculo político e 

profissional com as lutas das classes subalternas, como uma condição fundamental 

no processo de ruptura com o conservadorismo na profissão. Diante de todas essas 

transformações ocorridas no âmbito social, político e econômico no Brasil e sua 

influencia na relação do Serviço Social com as classes subalternas, se torna 

necessário um aprofundamento do vínculo político profissional com as lutas sociais 

nos dias atuais, possibilitando um redimensionamento ético-político, teórico e 

interventivo do perfil profissional, além da necessidade da articulação das 

universidades com as lutas e demandas desses movimentos. 

O trabalho do assistente social com a classe trabalhadora pode optar por 

perspectivas ou horizontes diferenciados que atravessam tanto os projetos 

societários quanto os projetos profissionais. É interessante antes mesmo de 

prosseguirmos com o tema, situarmos algumas diferenças entre projetos societários 

e projetos profissionais. 
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 Projetos Societários se expressam no sentido de “projetos que apresentam 

uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores 

para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-

la” (NETTO, 2000, p.2) Sendo assim, projetos societários são projetos mais amplos 

e macroscópicos, abrangendo a sociedade como um todo. No sistema capitalista, 

por excelência, temos uma sociedade dividida em classes, no caso específico temos 

duas classes em especial: a classe dos dominantes e a classe dos dominados. 

Já os projetos profissionais, no dizer de NETTO (2000, p.4) 

 
 

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 que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais) 
 
 

 É importante ressaltar que os projetos profissionais têm sua dimensão política 

e não estão descolados dos acontecimentos históricos em relação aos projetos 

societários. No caso da profissão de serviço social, o debate acerca do projeto ético-

político da mesma remonta recentemente em meados das décadas de 70 e 80, com 

um novo redirecionamento, tanto teórico-metodológico, ético-político, quanto técnico-

operativo. Ressalta-se nesse período uma recusa ao conservadorismo profissional. 

 É claro que essas mudanças do fazer profissional não foram de forma 

endógena, mas em constante movimento com o processo histórico da sociedade 

como um todo, ou seja, tanto a profissão quanto a sociedade se encontravam em 

profundas mudanças e questionamentos eram suscitados. 

 Logra-se, nesse espaço de efervescência política, um projeto profissional 

voltado aos anseios da classe trabalhadora, indo na contra mão do sistema 

capitalista ora em vigor. Segundo NETTO (2000, p. 16) 

 

 
A dimensão política do projeto é claramente enunciado: ele se 
posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 
universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e 
programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania  são 
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explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 
sociais das classes trabalhadoras. 
 

 

 Esse Projeto conquista hegemonia a partir dos anos noventa, não significando 

que seja o único em vigor, sendo que nesse mesmo período no Brasil gesta-se o 

projeto societário neoliberal que vigora desde então, com um re-ordenamento nas 

estruturas capitalistas como um todo, legitimando as classes dominantes 

hegemônicas em detrimento das classes trabalhadoras. 

 O projeto ético-político do serviço social é oposto ao projeto societário 

vigente, pois sua base de sustentação está na junção do Serviço Social com a 

classe trabalhadora, o que possibilita a formulação de um projeto societário 

alternativo – pois a profissão somente não é capaz de tal façanha.   

 Observa-se que o profissional de serviço social, ancorado no seu maior valor 

ético-político, qual seja, a liberdade20, tem escolhas a serem feitas que darão todo o 

seu direcionamento profissional. Ou seja, ele pode legitimar a classe que é 

explorada em detrimento da classe que domina, ou vice e versa. São projetos 

societários que estão em intensa e tensa disputa. Sendo assim, o profissional pode 

escolher: Para CARDOSO (2009, p. 470) 

 

a perspectiva de superação da sociedade capitalista, tendo como 
horizonte a conquista da emancipação humana, passando pelo 
fortalecimento de processos emancipatórios das classes subalternas; 
ou a perspectiva de manutenção da ordem capitalista, tendo como 
exigência a subalternidade da classe trabalhadora, enquanto 
segmento das classes subalternas. 

 

            O assistente social pode legitimar a manutenção da ordem, ou pode 

contribuir na construção de uma contra-hegemonia. Vamos analisar algumas 

categorias que Gramsci traz, para melhor compreensão do conteúdo, uma delas 

refere-se à “hegemonia” e o quanto a mesma é importante para as classes 

subalternas enquanto sujeito político na história. 

                                                 
20

  Reconhecimento da liberdade como valor ético central conforme legitimado no Código de 

Ética profissional de serviço social nos princípios fundamentais e entendida como,  “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” conforme 
explicitado em  Barroco. (BARROCO, 2007. pg. 59 – 60 ). 
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 “A hegemonia é conhecimento, além de ação, por isso é conquista de um 

novo nível de cultura, é a descoberta de coisas que não se conhecia” (GRUPPI, 

1980, p. 81). Gramsci é bem categórico ao explicitar sua concepção de hegemonia, 

abrangendo não só a esfera econômica, podendo haver o risco de cair num 

economicismo profundo, mas também em todas as outras esferas das relações 

sociais. Assim se a estrutura econômica abarca “o conjunto das relações sociais”, 

ela forma, ao lado da superestrutura, uma totalidade, ou seja, o “bloco histórico” 

(GRAMSCI, 1999 apud SEMIONATTO, 2009, p.46) 

 A disputa pela hegemonia nas sociedades capitalistas se trava, para Gramsci, 

não somente nas 

 

(...) instâncias econômica e política (relações materiais de produção 
e poder estatal), mas também na esfera da cultura. A elevação 
cultural das massas assume importância decisiva neste processo, 
para que possam libertar-se da pressão ideológica das classes 
dirigentes e elevar-se à condição destas últimas. (Simionatto, 2009, 
p. 46,47) 
 

 A ideologia é uma ferramenta utilizada pelos dominantes para manter-se 

enquanto tal. Ao induzir suas idéias, valores, normas, conceitos e cultura como 

sendo de toda a classe burguesa, universaliza de tal forma seu domínio a ponto de 

abstrair da sociedade qualquer vestígio de lutas de classes. Seu domínio ideológico 

é à base de sustentação de seu poderio na área econômica, cultural, política, social, 

etc. 

A ideologia é o que mantém coeso o bloco histórico, que solda entre 
si seus elementos, que permite manter unidas classes sociais 
diferentes e com interesses até opostos, antagônicos. A ideologia é o 
grande cimento do bloco histórico, faz parte de sua edificação, esta 
não é só ideológica, mas cultural também, em primeiro lugar é 
política, mas não pode ser separada do aspecto da ideologia e das 
idéias. (Gruppi, 1980, p.82) 

 

 Utilizando-se de diversos “aparelhos privados de hegemonia” – tais como 

igreja, mídia, partidos, jornais, escola, sindicatos, família, etc. – a burguesia, de 

acordo com Gramsci, ideologicamente educa o consenso e imprime falsas idéias, 

valores e crenças de uma minoria burguesa como se fossem da maioria da 

população. 

 Alterar esse paradigma requer a construção de novos modos de pensar, a 

elaboração de uma concepção de mundo crítica e coerente, necessária para 
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suplantar o senso-comum e tornar as classes subalternas capazes de produzir uma 

contra-hegemonia. Isto é, uma compreensão crítica da realidade e de si mesmo. É 

imprescindível notar que são espaços em disputa a serem conquistados e munidos 

de relações contraditórias, e que somente através da participação, organização e 

mobilização popular é que se constroem estruturas de sociedades alternativas que 

verdadeiramente podem ser efetivados. 

 É aí que entra o profissional de Serviço Social de forma comprometida e 

arraigada na bandeira em prol das classes subalternas. Segundo CARDOSO (2009), 

são “nesses processos de organização e formação de consciência de classe das 

classes subalternas, que constituem possibilidades de atuação do assistente social”. 

 Os movimentos sociais e políticos de organização da classe trabalhadora são 

centrais para a consciência de classe, pois transforma os indivíduos em sujeitos 

políticos e desvelam (retira o véu que mascara e mistifica o sistema capitalista) para 

os mesmos, que as condições dadas e postas são passíveis de transformação.  

 Através do conhecimento dos direitos e das legislações, bem como na 

formação política dos sujeitos, o profissional pode atuar de forma a contribuir para a 

organização desses movimentos de massa. O profissional de serviço social, de 

forma educativa, pode também contribuir em propostas alternativas de atuação dos 

mesmos, de forma emancipatória – formação da emancipação humana enquanto 

emancipação de classe dos sujeitos envolvidos neste processo. 

 Para o fortalecimento da classe trabalhadora fazem-se necessário a 

compreensão da identidade de classe e a construção de tal perspectiva. Para isso é 

indispensável à formação de “intelectuais orgânicos”. Intelectual não no sentido 

acadêmico, mas intelectuais que elaboram politicamente a favor da classe 

subalterna. E o assistente social pode contribuir para tal construção: 

 

Isso supõe um trabalho sistemático de caráter educativo-organizativo 
para elevar intelectualmente grupos subalternos cada vez mais 
amplos e suscitar o surgimento de intelectuais de tipo novo, que 
emergindo das massas, permaneçam a ela vinculados. (Cardoso, 
2009, p. 471) 
 

Nessa perspectiva, fica reafirmada a tese gramsciana da vinculação 
das relações pedagógicas à questão da hegemonia como relações 
inerentes à elaboração e socialização de uma concepção de mundo 
superior, de forma que esta se constitua base de ações vitais de uma 
nova cultura, uma nova civiltá. (Abreu, 2008, p. 138) 
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          A vinculação do serviço social com as perspectivas emancipatórias das 

organizações da classe trabalhadora ganha legitimidade com a consolidação do 

projeto ético-político do serviço social, que torna legitimo a atuação do profissional 

nesse campo de construção do pensamento político, já que esse campo possibilita a 

abertura de horizontes a partir da apreensão do antagonismo de classe presente na 

sociedade. Por isso pensar em superação da atual conjuntura significa pensar em 

ações propositivas que condicionem o indivíduo a buscar por seus direitos. 
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CAPÍTULO 3 - O SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO DAS 

OSTRAS. 

 

 
A questão de atribuir ao pensamento uma verdade objetiva não é 
uma questão teórica, mas sim uma questão prática. É na práxis que 
o homem precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a 
terrenalidade do pensamento. 

 
(Marx e Engels, 1989. p 94) (grifos meus) 

 
 
 
 

   3.1 - A cidade de Rio das Ostras 

 

Rio das Ostras é um município de apenas 20 anos, sua emancipação político-

administrativa ocorreu em 10 de Abril de 1991. Antes de sua emancipação, seu 

território pertencia ao município de Casimiro de Abreu. Em 1943 foi inaugurada a 

estrada Amaral Peixoto, que mesmo sem asfaltamento significou um importante 

ganho para toda região21. 

 Rio das Ostras constitui-se em um núcleo recentemente na década de 1950, 

sua ampliação se dá de forma muito rápida. Entre 1956 e 1959 ocorre a 

pavimentação da Estrada Amaral Peixoto; a instalação de energia elétrica em Rio 

das Ostras ocorreu em 1958 e 1959, também foi aprovado o loteamento Bosque da 

Praia em 1962; foi inaugurado o abastecimento de água de Rio das Ostras pelo 

manancial do Morro São João em 1965 e 1966; ao mesmo tempo concluída a Escola 

Esmeralda da Costa Porto e a aprovação dos loteamentos Novo Rio das Ostras em 

1968 e Costa Azul um ano depois. 

 Em abril de 1968 um vereador de Casimiro de Abreu chamado Joaquim de 

Araújo indicou à mesa e ao plenário da Câmara Municipal a criação do 3º distrito 

casimirense, com sede em Rio das Ostras. Esta indicação foi julgada pertinente pela 

maioria do legislativo, sendo então aprovado. 

 Segundo Lima (1998), nos anos 70, a atividade de veraneio no Distrito se 

intensificou e Rio das Ostras passa a conviver com o crescimento do comércio e do 

                                                 
21

  Foram utilizadas para coleta de dados históricos além do livro mencionado na bibliografia 
informações obtidas verbalmente de antigos profissionais da Saúde. 
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numero de novas construções e loteamentos, expandindo sua área urbana, 

especialmente os seguintes bairros: Operário (Formiga), Guaiamu (Nova Esperança) 

e Caranguejo (Nova Aliança). 

 O processo de desenvolvimento distrital recebeu injeções com a abertura da 

BR-101 em 1974 e entrava em funcionamento a Sub-Estação de energia elétrica em 

Rocha Leão, atual bairro de Rio das Ostras, ampliada em 1977. Outros fatores de 

progresso, que ajudaram Rio das Ostras a ampliar sua importância regional, 

culminaram com o Plebiscito da Emancipação. 

O primeiro prefeito de Rio das Ostras foi Claudio Ribeiro, eleito em outubro de 

1992, governando o município entre janeiro de 1993 até fevereiro de 1996, quando 

foi assassinado. Em seu lugar assumiu Tereza Visconde Gianazzi, cumprindo o 

restante do mandato e transferindo o cargo a Alcebíades Sabino dos Santos, no 

período de janeiro de 1997, tendo sido o mesmo reeleito para o período de 2001 a 

2004. Em seguida foi eleito Carlos Augusto Carvalho Baltazar, e reeleito 

posteriormente e sendo o atual governante do município. 

  Apesar do pouco tempo de emancipação, Rio das Ostras se tornou a cidade 

que mais cresce em população no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 10% ao ano 

(segundo o IBGE), esse crescimento acelerado é atribuído às migrações 

populacionais para a cidade em virtude da busca de trabalho na área do petróleo e 

daqueles que vêm de outras cidades em busca de residência de veraneio, além da 

construção civil. A construção da Rodovia Amaral Peixoto foi essencial no 

favorecimento desse crescimento, possibilitou a aceleração do processo de 

desenvolvimento demográfico e econômico. A participação da cidade nos Royalties 

da Petrobrás constitui sua base econômica, é esse suporte econômico que move a 

cidade em todos os seus setores, abrangendo também os serviços oferecidos pela 

Prefeitura que pode contar com esse grande aporte financeiro para a ampliação dos 

seus serviços e desenvolvimento da área urbana, principalmente nos serviços 

oferecidos à população, como água e esgoto (ainda em implantação), ampliação de 

escolas, postos de saúde, serviço hospitalar dentre outros. 

Um desses setores que está se ampliando é o setor da saúde que conta 

atualmente com 11 postos de saúde, dois Centros de Saúde, dois Centros de 

Reabilitação, Farmácia, Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica, Pronto-Socorro 
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e o Hospital Municipal, porém apesar da ampliação dos serviços de saúde, a mesma 

se mostra insuficiente e ineficiente diante das necessidades da população. 

O crescimento populacional vertiginoso ocorrido em Rio das Ostras nos 

últimos anos mostra o contraste entre o slogan da cidade considerada “Lugar de 

Gente Feliz” e a realidade local, que apesar da grande arrecadação do município 

sofre com a falta de transparência dos gastos públicos, afetando assim a qualidade 

dos serviços prestados à população. 

Há um contraste social nítido entre os bairros considerados das classes mais 

abastadas em detrimento às classes empobrecidas, com segregação racial e social. 

Vários bairros como Âncora, Nova Cidade e Nova Esperança, sofrem com o 

descaso da atual administração que tem como lócus investimentos nos bairros 

considerados nobres, que é o caso do Centro e de Costa Azul. 

A falta de transparência se evidencia dentre outras formas, em um governo 

que investe milhões com propaganda para se auto promover sem se preocupar de 

fato com os munícipes, que ficam a mercê da boa sorte em uma cidade que ganha 

cada vez mais destaque nacional, o que atrai o interesse de muitas pessoas que 

acabam se iludindo com a falsa realidade apresentada. Apesar de a mídia falar o 

tempo todo do aumento de empregos e dos altos investimentos do governo local em 

cursos profissionalizantes para preparação dos munícipes para inseri-los nesses 

“novos” espaços, isto não se traduz em fatos. O governo atua na lógica do 

assistencialismo, utilizando as políticas públicas existentes como instrumento de 

barganha e favorecimento próprio. 

 

 

  3.2 - Características do Hospital de Rio das Ostras. 

 

O Hospital Municipal de Rio das Ostras foi inaugurado no dia oito de 

dezembro de dois mil e quatro, no governo de Alcebíades Sabino, que antecedeu o 

atual. Foi construído e inaugurado com o objetivo de cuidar com melhor qualidade 

da saúde dos munícipes atendendo suas demandas, pois antes, eram obrigados a 

buscar atendimento em outros municípios, já que o único pronto atendimento que 

havia era completamente precário. 
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O HMRO foi construído e mantido durante muito tempo com recursos próprios 

da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, devido sua estrutura não estar de acordo 

com as normas estabelecidas pelo SUS, atualmente com sua estrutura já 

regularizada recebe recursos do SUS. 

A Instituição constitui-se hoje, em um hospital de médio porte, com 

aproximadamente 73 leitos, distribuídos entre enfermarias pediátricas, cirúrgica, 

médica, obstetrícia e UTI, a instituição possui as seguintes especialidades: nutrição, 

psicologia, serviço social, fisioterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, 

pediatra, clinico geral, cirurgião geral, obstetra, ortopedista, neurocirurgião, 

nefrologista, oftalmologista e psiquiatra, os serviços dos profissionais são dirigidos a 

todos os usuários do hospital, há 480 funcionários e a média de atendimento é de 

aproximadamente 180 por dia22. 

O Hospital faz atendimento de emergência pediátrica e obstétrica, se tornando 

uma referência no atendimento de gestantes para toda região. Os atendimentos de 

emergência cirúrgica e medica ocorrem no pronto socorro municipal, quando 

necessário a transferência para o hospital, o contato é feito mediante contato 

médico. Hoje o hospital faz atendimentos ambulatoriais de algumas especialidades 

como: neurocirurgião, cirurgião obstétrico e cirurgião plástico, além da realização de 

vários exames entre ultra-sonografia, radiologia, tomografia computadorizada, 

ecocardiograma, endoscopia, hemonológicos, exames de acompanhamento aos 

recém nascidos (teste do olhinho, da orelhinha) e também várias cirurgias de 

emergência e eletivas, entre ortopédica, plástica, hérnia, varizes, pequenas cirurgias 

entre outras. 

Assim, o Hospital Municipal de Rio das Ostras tem como missão: 

Atender nas especialidades de clínica médica, obstétrica, cirúrgica, 
pediátrica, unidade intermediária de Neonatal e Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto, garantindo diagnóstico e tratamento, com apoio da 
enfermagem e serviços de laboratório, radiologia, ultrassonografia e 
tomografia. (DOCUMENTO INSTITUCIONAL, 2005, s/p) 

 

A Instituição tem seu atendimento voltado à internação hospitalar no 

atendimento aos munícipes, e em caso de vaga, as demandas vindas de outros 

                                                 
22

  Informações retiradas de documento preparado pelo setor de faturamento, (estatística diária 

sobre os atendimentos) do Hospital Municipal de Rio das Ostras. 
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municípios. Participando assim do processo epidêmico em que o usuário se 

encontra, busca contribuir para a promoção e recuperação da saúde a partir do que 

foi assegurado na Constituição Federal de 1988: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(Seção II, art. 196) 

 

A constituição legitimou a universalização das políticas sociais e a garantia dos 

direitos sociais. Consolidou a Reforma Sanitária tornando possível a reestruturação 

do sistema de saúde a toda população, ampliando a atenção à saúde para além do 

sentido apenas curativo ou preventivo, mas sim na sua promoção. 

 

O Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma estratégia, tem 
como base um Estado democrático de direito, responsável pelas 
políticas sociais e, conseqüentemente, pela saúde. Destacam-se 
como fundamentos dessa proposta a democratização do acesso; a 
universalização das ações; a melhoria da qualidade dos serviços 
com a adoção de um novo modelo assistencial pautado na 
integralidade e eqüidade das ações; a democratização das 
informações e transparência no uso de recursos e ações do governo; 
a descentralização com controle social democrático; a 
interdisciplinaridade nas ações. (Bravo, 1999; Bravo & Matos, 2001 
apud Grupo de Trabalho “Serviço Social na Saúde”, 2009). 
 

 

As ações da instituição estão vinculadas a concepção da saúde estabelecida 

na Constituição de 1988 e nos princípios do Sistema Único de Saúde assegurada na 

Política de Saúde e em outras políticas setoriais como: Política Nacional e Estatuto 

do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política de Educação, de 

Assistência, de Saúde Mental e etc. 

Um dos entraves existentes no interior da instituição e um dos motivos que 

limita uma melhor obtenção dos serviços por parte da população é a forma 

totalmente vertical nas relações em seu interior, ou seja, os profissionais que 

convivem em seu cotidiano com as ineficiências dos serviços e ao qual são capazes 

de identificar as possibilidades de melhoria não são ouvidos, são obrigados 

simplesmente a acatar as ordens que surgem por parte da direção sem 

questionarem. 
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Os serviços prestados no hospital não atingem a toda população, além da sua 

estrutura física que não comporta todos os serviços prestados, o numero de 

pacientes triplicaram e com isso os leitos não são mais suficientes para comportar 

tamanha população. A estrutura do hospital sofreu várias alterações devidas 

adaptações de salas para atendimento ambulatorial, para alojar máquinas de 

exames como mamografia e endoscopia. 

A saúde no município está defasada devido à falta de investimento neste 

setor, ocasionando a estagnação e burocratização dos serviços oferecidos, as 

marcações de exames se concentram em um único lugar, no COCAA conhecido 

como “Rosinha”, o que dificulta o acesso da população, pois além do 

estabelecimento ser pequeno, os profissionais são poucos, o que torna o ambiente 

precário em toda sua estrutura. 

As reclamações em relação os serviços prestados são várias, má estrutura, 

falta de instrumentos de trabalho para os funcionários, falta de médicos, de 

medicamentos, etc. O atual governo está preocupado em passar uma imagem ideal 

do município para a mídia o que propicia o turismo na cidade e até mesmo 

interesses políticos, desconsiderando o direito dos munícipes à saúde de qualidade. 

 

 

3.3  - Processo de inserção do Serviço Social no HMRO 

 

         O Serviço Social faz parte do quadro de profissionais do HMRO desde sua 

inauguração. Os profissionais sempre tiveram autonomia em sua atuação, tendo 

clareza de seu papel na instituição, porém hoje esse aspecto é um pouco diferente, 

pois sua autonomia e atuação têm sido desqualificadas na atual administração, 

obrigando o Serviço Social a buscar alternativas para sua afirmação na instituição. 

Conforme IAMAMOTO, (2009, p.348) 

 

Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o 
assistente social como um ser prático-social dotado de liberdade e 
teleologia, capaz de realizar projeções e buscar implementá-las na 
vida social; e a condição de trabalhador assalariado, cujas ações são 
submetidas ao poder dos empregadores e determinadas por 
condições externas aos indivíduos singulares, os quais são 
socialmente forjados a subordinar-se, ainda que coletivamente 
possam rebelar-se. 
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A relação do Serviço Social com o empregador e as classes subalternas 

requer do profissional uma ação que responda as demandas do empregador sem 

deixar de considerar a eficácia de sua resposta as demandas dos usuários, para que 

assim o Serviço Social se legitime perante ambas as partes, deixando nítido para 

que “veio”, considerando sua condição de trabalhador assalariado que assim como 

todas as outras profissões sofre o contraste do modo de produção capitalista. 

Segundo IAMAMOTO,( 2009, p.354) 

 

Verifica-se, pois, uma tensão entre o trabalho controlado e submetido 
ao poder do empregador, as demandas dos sujeitos de direito e a 
relativa autonomia do profissional para perfilar o seu trabalho. Assim, 
o trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de 
determinantes externos, que fogem ao seu controle do indivíduo e 
impõem limites, socialmente objetivos, à consecução de um projeto 
profissional coletivo no cotidiano do mercado de trabalho. 

 

A inserção do Serviço Social esteve durante muito tempo direcionada a 

admissão e alta hospitalar dos usuários do HMRO, porém, devido à grande 

expansão nos atendimentos e a falta de assistentes sociais, não foi possível 

continuar inserido na admissão nem na alta, sua inserção atualmente se direciona 

apenas aos atendimentos dos usuários e seus respectivos familiares que procuram 

os seus serviços. Realiza encaminhamentos oficiais a serviços e programas, 

fortalecendo o sistema de referência e contra-referência com as demais unidades de 

saúde do município, a partir das demandas apresentadas pelos usuários, bem como, 

reflexão com os familiares dos usuários sobre a importância da participação no 

processo de cura do paciente. 

O assistente social é um profissional que trabalha eminentemente com a 

socialização de informações quanto aos direitos sociais, visando assegurar a 

universalização de acesso aos bens e serviços para os usuários, relativos aos 

programas e políticas sociais. 

O perfil sócio-econômico dos usuários do Serviço Social23 encontra-se em 

todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até pessoas da terceira idade. A 

                                                 
23

   Não foi feito um levantamento do perfil do usuário atendido no HMRO ao longo de quatro 

períodos de estágio. Essa caracterização foi feita com base na observação no cotidiano do campo de 
estágio e dos registros no diário de campo. 
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grande maioria possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional, estando 

inseridos no mercado de trabalho informal. Usualmente, os homens estão vinculados 

ao serviço de prestação de obras, auxiliar de serviços gerais e as mulheres como 

empregadas domésticas, vendedoras de cosméticos, cozinheiras, balconistas. 

 A maioria não possui ou perdeu o vínculo com a Previdência Social. Uma 

grande parcela dos usuários são pessoas que migram de outras cidades e até 

mesmo estados para Rio das Ostras em busca de trabalho e quando se deparam 

com a realidade local acabam vivendo em situações precárias por falta de emprego 

e moradia. Diante da particularidade de vida exposta pelos usuários ao Serviço 

Social pude perceber que as diversas formas de expressões da questão social estão 

ligadas diretamente ao trabalho, que é a forma de subsistência desses indivíduos, e 

grande responsável pelo fato das pessoas experimentarem o estar com saúde ou o 

sentir-se doente. 

 Os instrumentos utilizados pelo Serviço Social se diversificam entre as 

particularidades dos atendimentos, que são: as entrevistas, em alguns casos visitas 

domiciliares, visitas aos leitos, análises sociais, relatórios, levantamento de recursos, 

encaminhamentos, pareceres sociais, fichas sociais, declarações, telefone para 

manter contato com familiares e outras unidades, fichas de evolução do Serviço 

Social, formulário para estatística e o livro de registro de entrevistas no livro próprio 

da equipe, onde são relatadas todas as intervenções e acontecimentos no plantão. 

Porém, o mais utilizado é a entrevista que possibilita um reconhecimento mais direto 

do usuário. 

Há uma falta de articulação entre os profissionais, não há uma discussão 

profunda entre as assistentes sociais das demandas emergentes postas pelos 

usuários, as reuniões que um dia existiram hoje não existem e acredito que essa 

falta de articulação prejudica a qualidade dos atendimentos, já que os atendimentos 

feitos na maioria das vezes ficam para a assistente social do plantão seguinte 

continuar, pois grande parte dos atendimentos é a pacientes internados. Entendo 

que essa articulação é importante, já que se trata de uma equipe, e na medida em 

que nos leva a um olhar mais amplo, considerando o olhar de outros colegas 

envolvidos, possibilita ter um procedimento mais adequado. Acredito que essa 

articulação instiga a dimensão investigativa do profissional e assim, vai se criando 
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esta cultura. “A investigação para o Serviço Social ganha estatuto de elemento 

constitutivo da própria intervenção profissional” (GUERRA. 2002 p.712) 

O projeto de intervenção do Serviço Social no hospital foi elaborado em 

equipe e pautado no Código de Ética da Profissão, na Lei de Regulamentação da 

Profissão de Assistente Social (Lei nº/8.662/93) e nos Princípios e Diretrizes das Leis 

8.080/90, 8.142/90 e na 8.742/93, que abrangem as múltiplas inter – relações que se 

estabelecem entre os indivíduos e o meio social, sendo assim, segundo o parecer do 

CFESS, ANAS e ABESS de 06/06/90, 

 

O Serviço Social se insere na equipe de saúde como profissional que 
articula o recorte social, tanto no sentido das formas de promoção, 
bem como das causalidades das formas de adoecer, intervindo em 
todos os níveis dos programas de saúde. 

 

  De acordo com o Projeto de Intervenção do Serviço Social do HMRO, as 

atividades realizadas pelo Serviço Social no cotidiano de trabalho são: 

 Participação no processo de admissão, internação e quando necessário na 

alta hospitalar do usuário no HMRO; 

 Abordagem individual com o usuário e familiar; 

 Visita de rotina nos leitos dos usuários para acompanhamento e novas 

abordagens; 

 Identificação de pacientes sem documentação; 

 Elaboração de relatório social para notificação de criança ou adolescente sem 

documentação ao Conselho Tutelar; 

 Envio de Formulário de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências 

(ANEXO IV) em caso de suspeita de risco, mediante contato telefônico ao 

Conselho Tutelar. 

 Usuárias e seus cônjuges são estimulados pelo Serviço Social a registrar 

civilmente o seu RN antes de sair do HMRO. 

 Realização de contato com a SEMUSA (Secretaria Municipal de Saúde), 

outras secretarias municipais, instituições governamentais e ou não 
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governamentais, a fim de suprir de fazer levantamento de recursos para suprir 

demandas do usuário e de seus familiares; 

 Realização de contatos telefônicos com familiares de usuários a fim de 

fortalecer vínculos; 

 Concessão de autorização especial para visitante junto com a enfermagem. 

 Sensibilização dos familiares para a doação de sangue; 

 Apoio aos familiares na ocorrência de óbitos do usuário, orientando sobre 

direitos sociais, previdenciários e sepultamento gratuito. 

 Participação no processo de transferência do usuário para outra unidade 

hospitalar, bem como viabilizar vaga para internação em unidades particular 

com convenio com o município; 

 Encaminhamento e orientação para serviços e programas de saúde e sociais 

a partir das reais demandas apresentadas pelos usuários; 

  Atendimento às demandas espontâneas de usuários que chegam até o 

Serviço Social; 

 Realização de visitas domiciliares e institucionais caso necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho do assistente social; 

 Elaboração de ofícios ou memorandos; 

 Elaboração de estatísticas com o quantitativo (mensalmente) de demandas 

atendidas e intervenções realizadas; 

 Concessão aos usuários de declarações diversas; 

 Estímulo as genitoras a amamentar no seio os recém-nascidos. No decorrer 

do processo de alta social as usuárias são orientadas e encaminhadas a 

serviços e programas de saúde e sociais (Teste do Pezinho, Vacinação, 

consultas pediátrica e de puerpério, Planejamento Familiar), quando 

necessário. 
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 Reforço na alta de educação em saúde estimulando os usuários após a alta 

hospitalar a participarem de programas de saúde e/ou social específicos 

(Programas de Prevenção e Controle de Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus, Hanseníase, Tuberculose, DST/AIDS,dentre outros); 

  Reflexão com familiares do usuário sobre a importância da participação e do 

apoio da família no tratamento e no controle da doença do usuário; 

 Proporcionar aos usuários uma maior compreensão da sua patologia e dos 

cuidados necessários ao seu controle a fim de que o mesmo assuma, 

conscientemente, o seu tratamento evitando as complicações da doença, 

almejando sua qualidade de vida; 

 Apoio aos familiares na ocorrência de óbito do usuário, em sendo os mesmos 

orientados sobre direitos sociais, previdenciários e sepultamento gratuito. 

O Serviço Social se deparava em seu cotidiano de trabalho no hospital com 

um aparato de serviços administrativos que eram direcionados para o assistente 

social, ou seja, serviços que não competem à profissão, e como estratégia de 

regulamentar a atuação do profissional na instituição foi criado pelo Serviço Social 

do hospital um Projeto com a identificação de Central de Consultas, Vagas e 

Exames (CECOVE), esse projeto teve grande eficácia, pois centralizou todos 

aqueles serviços que na maioria das instituições são direcionados ao Serviço Social; 

criou-se então um setor responsável por toda parte burocrática relacionada ao 

usuário. Devido à eficácia do setor, o Pronto Socorro de Rio das Ostras e o Hospital 

Público de Macaé (HPM) acabaram adquirindo o Projeto. Conquistas que provam 

mais uma vez que é no coletivo que se obtém resultados positivos que de fato 

legitimam a profissão. 

O Serviço Social encontra na instituição diversos limites que acabam     

impossibilitando a sua inserção nos diversos âmbitos da questão social. As poucas 

políticas setoriais existentes não atingem todos os usuários, o que acaba 

restringindo o trabalho do profissional. 

  As políticas sociais existentes no município são postas a população de forma 

celetista, clientelista e focalizada, levando o usuário a compreendê-la como favor e 

não como direito. A chamada “fila do prefeito” mostra bem essa realidade, as 
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pessoas formam fila em frente à casa do Prefeito para pedir benefícios que na 

verdade são direitos, que só são adquiridos pelo entendimento da população devido 

à “bondade” do prefeito. O profissional é tragado pela dinâmica imediata do real 

consumido pelas relações cotidianas estabelecidas. O governo municipal é 

completamente assistencialista, aquele que tem acesso direto ao prefeito e 

vereadores consegue acessar com facilidade as políticas sociais existentes no 

município, e como estratégia para manter essa lógica assistencialista o prefeito 

colocou a própria mulher para ser secretária de Bem Estar Social. 

Desta forma, um dos limites do trabalho do Serviço Social na instituição 

refere-se à falta de políticas setoriais que respondam as demandas que são postas 

para o exercício profissional e como conseqüência a falta de respostas dos 

encaminhamentos, busca-se o comprometimento do profissional, desvendando 

alternativas de inserção desses usuários. Não se podem negar essas demandas que 

chegam até a instituição, mas devem-se pensar alternativas para esses usuários e 

como podemos acompanhá-los de maneira a inseri-los em outras políticas públicas e 

programas sociais cabíveis, garantindo e esclarecendo direitos que lhes são 

reservados na lei. Assim como afirma IAMAMOTO, (2009, p.356) 

 

A socialização de informação, nos termos expostos envolve uma 
relação democrática e aberta à reflexão e à crítica entre o assistente 
social e os sujeitos que demandam seus direitos (e serviços a eles 
correspondentes) sem ofuscar os distintos papéis que desempenham 
na relação. Por meio da socialização de informações, procura-se 
tornar transparente ao sujeito que buscam os serviços as reais 
implicações de suas demandas – para além das aparências e dos 
dados imediatos, assim como os meios e condições de ter acesso 
aos direitos. Nesse sentido, essa atividade extrapola uma abordagem 
com um foco exclusivamente individual – ainda que, por vezes, 
realizada junto ao um único individuo- à medida que considera a 
realidade dos sujeitos como parte de uma coletividade. 

 

Porém, para que assim seja a relação do assistente social com o usuário é 

necessário um profissional que se atualize regularmente, além do comprometimento 

com o projeto ético político profissional que é fundamental na orientação de sua 

inserção voltada para competências teóricas metodológicas e técnicas operativas, 

em medidas proporcionais para o desvendamento das demandas dos usuários de 

forma eficaz. 
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 É indispensável, pois, ao assistente social, inserir-se com qualidade 
na construção deste conhecimento, muitas vezes acrescentando um 
olhar mais crítico e analítico sobre as informações tradicionais, 
elaboradas às vezes dentro de limites estritamente burocráticos e 
formais (PAIVA, 1999, p.82) 
 

É possível através da coleta de dados, identificar o quadro socioeconômico e 

epidêmico dos usuários internados por meio da ficha de atendimento do Serviço 

Social. Se concretizando como o instrumento mais importante durante um longo 

período, esta continha dados que possibilitavam traçar o perfil socioeconômico e 

epidêmico dos usuários atendidos como: nível de escolaridade, situação trabalhista, 

motivo da demanda, composição familiar, religião entre outros. Com algumas 

mudanças na organização da equipe (o principal motivo foi à redução do número de 

profissionais) passou a ser utilizado somente em alguns casos. 

Todas as demandas postas para o Serviço Social, as intervenções feitas pela 

equipe são registradas de forma quantitativa, através de um formulário de registro 

mensalmente feito pelas assistentes sociais, porém, seu resultado não demonstra 

traços reais, já que não são todas as assistentes sociais que fazem. O 

acompanhamento de todos os usuários era realizado através da Ficha de Evolução 

do Serviço Social, o que possibilitava o reconhecimento de todas as etapas do 

tratamento, hoje não é mais possível esse acompanhamento, devido a falta de 

utilização desses instrumentos, o que traduz uma ação voltada apenas para a 

aparência, desconsiderando a essência dos objetos24. A não utilização desses 

instrumentos foi o que me impossibilitou de traçar dados concretos, tanto 

quantitativos quanto qualitativos dos usuários e do atendimento do Serviço Social. O 

trabalho precisa estar fundamentado em dados concretos, que traduzem a real 

necessidade do usuário para que a análise dos mesmos possibilite a conquista de 

direitos. 

 

 

                                                 
24

  Para Marx, como para todos os pensadores dialéticos, a distinção entre aparência e essência 
é primordial; com efeito, “toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação [a aparência] e a 
essência das coisas coincidissem imediatamente” (MARX, 1985, III, 2, p. 271); mais ainda: “As 
verdades científicas serão sempre paradoxais se julgadas pela experiência de todos os dias, a qual 
somente capta a aparência enganadora das coisas” (MARX, 1982, p. 158). Por isto mesmo, para 
Marx, não cabe ao cientista “olhar”, “mirar” o seu objeto – o “olhar” é muito próprio dos pós-modernos, 
cuja epistemologia “suspeita da distinção entre aparência e realidade” (SANTOS, 1995, p. 33, apud 
NETO, 2009, p.8). 
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A avaliação assim concebida pretende orientar a decisão com 
respeito aos instrumentos e métodos; aos indivíduos beneficiários, 
mediante a identificação de suas necessidades; e ao sistema 
administrativo-operacional da implementação e formulação do 
programa (cenário, fluxos, procedimentos, base legal). (FARIA, 2007, 
p.43) 

 

 

 No Hospital Municipal de Rio das Ostras, apesar de se tratar de uma 

instituição que trabalha com a política de saúde, o Serviço Social intervém em 

diversas formas de expressão da questão social, o que exige do profissional um 

amplo conhecimento não só do espaço institucional mais de toda rede, o 

conhecimento das possibilidades é fator irredutível para que uma ação profissional 

se concretize de acordo com as demandas expostas pelos usuários. Em síntese, o 

profissional deve conhecer a realidade na qual realiza seu trabalho e buscar seu 

aprimoramento continuamente. A seguir me aprofundarei nos distintos momentos 

vivenciados pelos assistentes sociais em seu cotidiano na instituição. 

 

3.4 - As condições objetivas e subjetivas do assistente social no Hospital 

Municipal de Rio das Ostras 

 

O Serviço Social se depara em seu cotidiano de trabalho no Hospital 

Municipal de Rio das Ostras com as expressões da questão social, nas múltiplas 

formas que se expressam na vida da população. Sua tarefa é árdua diante dos 

limites encontrados para efetivação de sua intervenção na vida dos mesmos. 

Seu cotidiano de trabalho é perpassado por relações distintas, IAMAMOTO 

(1997), afirma que o significado social da profissão deve ser compreendido a partir 

do caráter contraditório da prática profissional nas relações sociais, na reprodução 

destas relações, na reprodução da própria sociedade capitalista, na sua totalidade, 

inclusive das suas contradições e antagonismos, sendo assim, é indissociável ao 

assistente social essa apreensão para a sua atuação. Desse modo, nosso 

delineamento perpassa por questões teóricas e metodológicas, possibilitando o 

desvelamento dos aspectos que contribuem para a desqualificação do trabalho do 

Serviço Social e de que maneira se manifesta na subjetividade profissional.  De 

posse desses dados, interessa proceder a sua análise, relacionando-os 

historicamente, discutindo a sua consonância com o Código de Ética e o Projeto 
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Ético Político do Serviço Social. Porém, sabemos que não basta por si só o 

arcabouço teórico, é necessário utilizar a teoria na pratica cotidiana, desvelando-a e 

respondendo-a conforme solicitada.  

Meu instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas, 

enviado para o endereço eletrônico de todas as assistentes sociais que trabalham no 

HMRO, enviei por email devido à ausência dos profissionais, no momento só há uma 

assistente social trabalhando na instituição, as demais estão afastadas. 

Confesso que não achei que teria tanta dificuldade em ter respostas para meu 

questionário, mas infelizmente foi o que aconteceu, mesmo ligando e explicando o 

objetivo das perguntas somente uma me respondeu, enquanto as demais se 

recusaram argumentando que não estavam com tempo ou que preferiam não se 

pronunciar. O que me deixou muito inquieta, pois o próprio Código de Ética 

Profissional do Assistente social (1993) legitima a responsabilidade dos assistentes 

sociais com o ensino universitário, contribuindo com a produção do conhecimento.      

Esse comportamento condiz com a “atividade socialmente determinada pelas 

circunstâncias sociais objetivas que imprimem certa direção social ao exercício 

profissional, que independem de sua vontade e/ou da consciência de seus agentes 

individuais”. (IAMAMOTO (1995, p. 73), apud, YAZBEK...[et al.],2009,p. 3). O 

profissional se depara em seu cotidiano com circunstâncias que fazem com que 

suas ações sejam precavidas, ou seja, lidar com essas condições requer do 

profissionais uma cuidadosa sistematização de sua pratica, para que a sucinta 

demarcação das possibilidades se traduza em ganhos para o usuário e 

consequentemente para o profissional. 

Para melhor entendermos o trabalho do Serviço Social no hospital é 

necessário apreendermos em que conjuntura ele se realiza no interior da instituição. 

O Serviço Social do HMRO pode ser descrito em dois momentos distintos, o 

primeiro durou cerca de quatro anos, e mostrou uma equipe de Serviço Social 

sólida, totalmente legitimada na instituição. Suas reivindicações eram feitas 

estrategicamente e coletivamente, o que resultava em respostas positivas. 

As assistentes sociais participavam de todos os momentos dos pacientes na 

instituição, desde a admissão até a alta, através da Ficha Social que continha todas 

as informações dos pacientes e contribuía para um estudo dos casos apresentados, 

esse instrumento enriquecia o trabalho do profissional. O trabalho da equipe era 
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articulado, havendo reuniões uma vez no mês, além de estatísticas que auxiliavam 

na sistematização das praticas realizadas. É importante ressaltar que a carga horária 

era de 24 horas interruptas e as profissionais se contabilizavam em sete. 

Nesse período, o Serviço Social produziu seu Projeto de Intervenção, que 

direcionou a atuação dos mesmos. Vários projetos foram implementados e iniciados, 

porém somente o CECOVE (Central de consultas vagas e exames), já mencionado 

anteriormente, se manteve até hoje.  

A intersetoriedade fazia parte da atuação do Serviço Social, essa relação era 

direta, o que facilitava a atuação e eficiência dos serviços prestados pelos 

profissionais. A equipe interagia com todos os profissionais, a relação multidisciplinar 

era algo visível. 

O hospital em momento algum ficava sem assistente social, quando alguém 

se ausentava, havia a preocupação por parte da direção de por outra no lugar para 

que o hospital não ficasse sem a presença do Serviço Social, o que tornava visível o 

reconhecimento do profissional na instituição. A relação no interior da instituição era 

horizontal, não havendo nenhuma distinção entre profissionais. 

No segundo momento, em função de uma série de mudanças ocorridas na 

instituição, o ambiente de trabalho seguiu em um caminho distinto do anterior. O 

Hospital passou a ser administrado por um novo diretor, que fez uma série de 

modificações que perpassaram diretamente o trabalho do Serviço Social. Diminuiu o 

número de assistentes sociais de sete para quatro e mudou a carga horária de 24hs 

interruptas para dois dias de 10hs, além de tentar tirar a sala do Serviço Social, o 

que não ocorreu devido ameaças de denuncia; Já a psicologia por não ter se 

pronunciado perdeu sua sala. A assistente social que respondeu meu questionário, 

quando perguntada sob a relação do Serviço Social com a atual direção do hospital 

demonstrou um pensamento crítico sob a atual conjuntura vivenciada na instituição: 

 

Atualmente, o trabalho do assistente social dentro do HMRO tem 
enfrentado alguns entraves e complicadores, tanto em relação ao 
desrespeito aos direitos dos usuários quanto à própria prática do 
serviço social, a qual foi desqualificada e precarizada. A relação do 
Serviço Social com a direção é conflituosa, pois o trabalho que antes 
era articulado aos interesses do usuário, dentro do Projeto ético-
político da profissão, hoje se encontra despolitizado, imediatista, sem 
autonomia, impossibilitado de dar resposta às demandas 
apresentadas pelos usuários e seus familiares. O centralismo na 
gestão hospitalar é o principal entrave para a realização de um 
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trabalho com competência. Está prevalecendo a ideologia do 
favoritismo, assistencialismo, através de pessoas que “passam por 
cima” dos assistentes sociais, numa postura “politiqueira”. (assistente 
social do HMRO) 

 

 O Hospital está sendo gerido sob forte presença do ideário capitalista, onde 

se intensifica o assistencialismo acima dos direitos resultando na anulação da 

cidadania dos trabalhadores indo contra os princípios do Serviço Social. 

 
Verifaca-se um esgotamento da “estratégia estatizante”, afirmando-
se a necessidade de ultrapassar a administração pública tradicional, 
centralizada e burocrática. Considera-se que o Estado deve 
deslocar-se da linha de frente do desenvolvimento econômico e 
social e permanecer na retaguarda, na condição de promotor e 
regulador desse desenvolvimento. Observa-se uma clara tendência 
de deslocamento das ações governamentais públicas - de 
abrangência universal – no trato das necessidades sociais em favor 
de sua privatização, instituindo critérios de seletividade no 
atendimento aos direitos sociais. (IAMAMOTO,..[et al], 2009, p.359) 

 

Segundo GUERRA (2002) as transformações macrosocietárias produzem 

alterações nas demandas profissionais, nos espaços de intervenção, modificam as 

expressões da questão social, provocam uma redefinição dos objetos de 

intervenção, atribuem novas funções à profissão e novos critérios para a aquisição 

de novas legitimidades. São esses condicionantes que permeiam as particularidades 

do cotidiano do trabalho dos assistentes sociais no hospital.  

 A intervenção profissional quando embasada nos princípios ético-políticos da 

profissão se torna um meio possível de deciframento da realidade e clareia a 

condução do trabalho a ser realizado, sendo assim, o olhar crítico sob a realidade 

apresentada não deve significar aceitação, mas sim superação da regressão dos 

direitos, faz-se necessário estimular a criação de mecanismos passíveis de 

superação da violação dos direitos sociais, considerando a realidade macrossocial 

em que os sujeitos fazem parte. 

Diante desse quadro o individualismo tomou conta das relações existentes, a 

articulação que antes havia entre os funcionários deixou de existir, o 

descontentamento dos funcionários, em especial do Serviço Social, em trabalhar na 

Instituição se tornou visível, fatores que atingiram diretamente a subjetividade dos 

assistentes sociais. Quando perguntei se havia articulação entre a equipe e demais 

profissionais, e como se dava essa relação a resposta foi precisa, “ o trabalho 
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sempre foi bem articulado entre as assistentes sociais e os outros técnicos, dentro 

das diretrizes do SUS; atualmente este trabalho não mais existe, pois toda a equipe 

foi desarticulada”. Essa desarticulação se deve ao individualismo que se impregnou 

nas relações no interior da instituição, característica própria da sociedade 

contemporânea, que corrompe as relações disseminando qualquer tipo de 

manifestação coletiva, dessa forma cada profissional faz a sua parte independente 

do outro sem se preocupar com a eficiência sob as demandas dos usuários. Cabe 

ao Serviço Social formular estratégia que traga de volta a articulação para que no 

coletivo se busque respostas concretas que não só respondam as reais demandas 

dos usuários, mas possibilitem transformar as relações até então hierarquizadas no 

interior da instituição. Nesse momento, a autonomia profissional tem que ser 

aflorada para que se busque o entrosamento entre a equipe e técnicos, 

independente da correlação de força existente. O que se pretende afirmar é que a 

posição dos sujeitos, ou o fator subjetivo, no processo de conhecimento, na escolha 

de referências teóricas capazes de proporcionar explicações mais aproximadas 

possíveis da realidade é muito importante nesse processo. (GUERRA, 2009) 

O trabalho do Serviço Social se desestruturou, perdeu visibilidade dentro da 

instituição, as condições objetivas e subjetivas do Serviço Social sofreram um 

processo de mutação diante das novas condições de trabalho na instituição. Tem 

semanas em que só há assistente social um ou dois dias. O Serviço Social perde 

cada vez mais visibilidade diante dos profissionais e usuários. 

 

O assistente social tem tido, muitas vezes, dificuldades de 
compreensão por parte da equipe de saúde das suas atribuições e 
competências face à dinâmica de trabalho imposta nas unidades de 
saúde determinadas pelas pressões com relação à demanda e da 
fragmentação do trabalho ainda existentes. (CFESS, 2009, p. 28) 

 

O Serviço Social está inserido em um campo contraditório, a realidade é 

dinâmica, o que exige o reconhecimento dos aspectos responsáveis pelas 

transformações ocorridas no interior da instituição para que a partir desse 

reconhecimento seja possível traçar estratégias que legitime o Serviço Social. 

 

O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha 
competência para propor, para negociar com a instituição os seus 
projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações 
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e atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais 
para buscar apreender, no movimento da realidade, as tendências e 
possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo 
profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho. 
( IAMAMOTO ... [et al], 2009, p.12) 

 

 
 

A atuação do Serviço Social na saúde, assim como nos demais campos de 

trabalho sofre o impacto das novas formas do Processo de racionalização do 

trabalho, marcada pela flexibilização e precarização do trabalho, bem como por uma 

concepção de multifuncionalidade e polivalência, diante desse cenário de 

degradação do trabalho, o Serviço Social sofre o redimensionamento das bases 

materiais e organizacionais das suas atividades, as condições e relações de trabalho 

é afetada radicalmente. O assistente social lida diretamente com as seqüelas da 

questão social e seu enfrentamento na atual conjuntura se torna um desafio, a 

acentuada desigualdade e a escassez de investimentos no social resultam em uma 

ação sem precedentes. 

 

A particularidade do Serviço Social no âmbito da divisão social e 
técnica do trabalho coletivo se encontra organicamente vinculada às 
configurações estruturais e conjunturais da ‘questão social’ e às 
formas históricas de seu enfrentamento, que são permeadas pela 
ação dos trabalhadores, do capital e do Estado (ABESS/CEDEPSS, 
1996, p. 154). 

 

O trabalho do assistente social está condicionado às transformações do 

mundo do trabalho seja ao se identificar como trabalhador assalariado que sofre em 

seu trabalho a pressão posta pelo empregador que insistente em querer direcionar o 

seu trabalho ou pelo seu fazer profissional que sofre a fragmentação de suas ações 

em meio aos mínimos investimentos em políticas públicas e ao desafio de viabilizar 

direitos. 

Ao se deparar com a realidade do HMRO, os assistentes sociais sofrem com 

o impacto dos condicionantes que limitam seu fazer profissional dentro da instituição, 

tornando o seu trabalho fragmentado, fragilizando sua autonomia. Sob os limites e 

as possibilidades na atuação a entrevistada respondeu que: 
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Os limites do trabalho no HMRO é a incorporação do ideário 
neoliberal, o qual desconsidera a saúde como política social 
universal, setorizando e focalizando o atendimento. O sucateamento 
do serviço de saúde neste hospital, além de restringir o acesso da 
população aos serviços com qualidade, que reflete no trabalho do 
Serviço Social, pois essa mesma política desqualifica a profissão, 
precariza suas condições de trabalho. O desafio é estar buscando 
competência teórica para entender, desvelar essa realidade que hoje 
se apresenta para buscar junto aos usuários um caminho para o 
enfrentamento. 

 

A relação do usuário com o Serviço Social é permeada por questões 

burocráticas, os profissionais tentam buscar na rede auxilio para que o usuário seja 

atendido em seus encaminhamentos, porém a maioria deles é desconsiderada por 

outros profissionais, restringindo o trabalho do assistente social a ações imediatas, o 

que mostra à falta de relações intersetoriais na instituição, a burocratização no 

acesso é marca da atual administração, o profissional perdeu sua autonomia, todas 

as ações realizadas precisam da autorização da administração, esse fator 

condiciona a ação profissional ao julgamento de quem não tem competência para 

tal, resultando na desqualificação do trabalho do assistente social. Segundo a 

entrevistada “o relacionamento do Serviço Social com o usuário sempre foi direto e 

de fácil acesso, as ações do assistente social sempre estiveram voltadas a 

responder eficazmente as demandas postas pelos usuários, apesar dos limites 

postos na intervenção profissional”. Se o Serviço Social se encontra impossibilitado 

de dar respostas as demandas seja por falta de recursos ou pelo centralismo 

governamental, o profissional não deve simplesmente aceitar a condição que é 

posta, o Serviço Social precisa reconhecer seu potencial de mobilização política e 

propiciar os usuários a pensar a sua realidade, esclarecer seus direitos acreditando 

em seu potencial de transformação. Segundo IAMAMOTO (...[et al], 2009, p 361) 

 

É necessário ter clareza que a qualidade da participação nesses 
espaços públicos não está definida a priori. Mas eles podem como 
sugere Raichellis (2006, p. 73), abrigar experiências coletivas que 
estimulem a partilha do poder e a intervenção de diversos sujeitos 
(representantes do governo, da sociedade, dos trabalhadores e dos 
usuários das políticas), em processos políticos decisórios, 
estimulando a interlocução pública nas relações políticas entre 
governo e cidadãos. É impulsionar a “construção de esferas públicas 
autônomas e democráticas no campo das decisões políticas”, que 
propiciem o controle socializado das ações e deliberações de 
governo. 
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Daí a importância dos assistentes sociais ocuparem os espaços de 

mobilização política, já mencionado anteriormente, propiciando a classe 

trabalhadora lutar contra toda forma de regressão dos direitos. 

Apesar da pluralidade da questão social, sua manifestação se dá de forma 

singular na vida dos usuários, já que cada um convive com suas limitações de 

formas diferentes, sendo assim, reconhecer as diferenças deve ser o primeiro 

aspecto a se considerar na intervenção do assistente social, porém, para isso é 

necessário que o assistente social consiga delimitar seu espaço na instituição. 

Segundo BRAVO e MATOS (2009 p.213) 

 

O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a 
busca criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das 
novas requisições à profissão, articulados aos princípios dos projetos 
da reforma sanitária e ético-político do Serviço Social. É sempre na 
referência a estes dois projetos que se poderá ter a compreensão se o 
profissional está de fato dando respostas qualificadas às necessidades 
apresentadas pelos usuários. 
 

Cabe ao assistente social identificar a necessidade de sua intervenção, 

conhecer as particularidades de cada campo de trabalho em que se insere e o perfil 

do usuário, essa aproximação contribui para iluminar a leitura da realidade e 

imprimir rumos a ação, possibilita a correta utilização dos instrumentos utilizados na 

intervenção. Segundo a entrevistada; 

 

Toda a atuação do Serviço Social é pautada dentro do Projeto ético-
político da profissão, buscando sempre a humanização nas relações 
de atendimento. Os instrumentos de intervenção mais utilizados nos 
plantões são as entrevistas, apoio, aconselhamento, orientação e 
encaminhamentos (assistente social do HMRO) 

 

O assistente social tem que utilizar os meios ainda acessíveis para criar 

possibilidades de enfrentamento dos entraves postos ao seu fazer profissional. O 

Serviço Social do HMRO se mostrou frágil diante das transformações ocorridas, a 

sua subjetividade foi atingida drasticamente, ao invés de lutarem coletivamente por 

mudanças, simplesmente se neutralizam. Segundo a assistente social entrevistada 

em relação à manifestação das condições objetivas e subjetivas: 
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Todas as condições de trabalho dentro do HMRO estão 
comprometidas atualmente devido à polarização de interesses entre 
o projeto ético-político do Serviço Social e a prática do modelo 
gerencial que a direção do hospital assumiu. Esta administração 
gerencial desqualifica a saúde como direito social e por isso mesmo 
exige das assistentes sociais uma intervenção pensada, consciente e 
crítica. (assistente social do HMRO). 

 

O Hospital Municipal de Rio das Ostras, assim como as demais instituições, 

sofre com a corrosão das relações, que ocorre devido à precarização do trabalho, 

aos baixos salários que obrigam os profissionais a fragmentar seu trabalho. No 

hospital todas as assistentes sociais têm dois empregos, o que mostra a realidade 

de praticamente todos os profissionais da saúde. Nesse sentido IAMAMOTO (2008, 

p.416) diz que: 

 

O exercício da profissão realiza-se pela mediação do trabalho 
assalariado, que tem no Estado e nos organismos privado 
empresariais ou não, os pilares de maior sustentação dos espaços 
ocupacionais desse profissional, perfilando o seu mercado de 
trabalho, componente essencial a profissionalização do serviço 
social. A mercantilização da força de trabalho do assistente social, 
pressuposto no estatuto assalariado, subordina esse trabalho de 
qualidade particular aos ditames do trabalho abstrato e o impregna 
aos dilemas da alienação (...). 

 

O assistente social muitas vezes se coloca em condição de subordinado, 

resultando em uma “alienação consciente”, ou seja, abdica dos condicionantes 

próprios da profissão deixando de lado suas características. O neoliberalismo 

devasta a subjetividade dos indivíduos, a contemporaneidade é perpassada por 

armadilhas, a alienação é a sua principal arma contra as formas de manifestação 

coletiva, o capitalismo é gerido sob múltiplas faces. Estamos vivendo sob uma 

constante “mercantilização da vida”. A afirmação dos direitos depende da superação 

da atual conjuntura. Nesse sentido IAMAMOTO (2008, p.199) diz que é necessário 

ações voltadas ao fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos sociais e a 

necessidade de organização para a sua defesa, construindo alianças com os 

usuários dos serviços na sua efetivação; assim, ter um posicionamento crítico 

ancorado na perspectiva de transformação é fundamental ao assistente social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados da pesquisa revelam que, apesar de todas as dificuldades 

vivenciadas no Hospital Municipal de Rio das Ostras, a assistente social que 

respondeu o questionário procurou compreender a dimensão social de seu trabalho, 

consegue visualizar os condicionantes que o permeiam, embora seus depoimentos 

demonstrem que se encontram em condições bastante adversas para que seu 

trabalho provoque impactos que gerem transformações no modo de vida da 

população. Esses dados conjugados dão uma dimensão do desafio de se repensar à 

inserção do assistente social como elemento constitutivo da equipe de saúde. Assim 

se colocariam, em tese, as condições para que esse trabalho possa ser revestido de 

qualidade teórica, política, ética e técnico-operativa, no sentido de garantir os 

princípios do SUS e, desse modo, defender a saúde como direito de todos. 

           A atual conjuntura vivenciada no Hospital Municipal de Rio das Ostras impõe 

limites na atuação do assistente social, dificultando a sua intervenção na realidade 

de forma propositiva. A essência da profissão é perdida e conseqüentemente causa 

o distanciamento do projeto profissional e de suas diretrizes, se tornando um 

profissional acrítico, alienado as condições que lhe são atribuídas pela instituição, 

sendo assim, se tornando mais um a cair nas “armadilhas” do capitalismo, que busca 

a todo o momento se legitimar diante de profissionais que agem pelo senso comum, 

que se tornam meramente executores de metas impostas pelas instituições 

empregadoras, seja ela pública ou privada. O conhecimento da realidade se 

restringe à mera aparência dos elementos imediatos da vida social. 

A superação dos entraves postos ao trabalho do Serviço Social na instituição 

depende de profissionais que direcionem sua ação tendo como embasamento os 

condicionantes profissionais, que através do olhar crítico da realidade utilize de 

mediações entre o universal e o singular para entender a realidade e criar 

possibilidades de transformação. Esse processo de estratégias e mediações 

necessárias para o exercício profissional se torna cada vez mais difícil, devido à 

precarização do trabalho do assistente social, com formas de organização e 

estruturas cada vez mais aviltantes para o profissional. 

Ao apreendermos a realidade inerente ao modo de produção capitalista, 

abrimos nosso olhar sobre o real, possibilitando uma visão crítica sobre a forma que 
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a sociedade está sendo conduzida. Esse olhar só é possível se investirmos em 

espaços de construção política, partindo do princípio de que toda e qualquer forma 

de organização política da classe trabalhadora, tendo uma perspectiva de classe, 

traz uma dimensão transformadora que possibilita os sujeitos intervir sobre a 

realidade. É necessário que o assistente social tenha muita clareza de seu papel na 

sociedade, inserir-se nos espaços ocupados pela classe trabalhadora com a 

pretensão de propiciá-los uma nova visão de mundo, com perspectiva de mudança 

da realidade posta pela ideologia capitalista. 

O profissional precisa estar preparado para lidar com as especificidades das 

diferentes instituições de inserção, o que significa se situar, se fazer presente, 

enfrentar os limites postos pela instituição criando possibilidades que de fato 

legitimem o assistente social na instituição; 

 

O exame de certos objetivos, a discussão sobre o referencial teórico- 
metodológico, a análise sobre a maior ou menor autonomia do 
trabalho do assistente social no âmbito da organização do processo 
de trabalho coletivo, ou seja, qualquer investimento crítico-
investigativo não escapa da demarcação de uma concepção de 
profissão, possa ela ter sido explicitada ou não num projeto de 
intervenção, ou de investigação, num relatório, num texto, ou em 
qualquer forma de registro do trabalho dos assistentes sociais. É 
praticamente impossível nos propormos a uma reflexão sobre a 
atividade profissional sem mobilizarmos uma certa referência 
compreensiva acerca da mesma.(ALMEIDA, 2006, p.7) 
 
 

O Assistente Social deve ser um profissional ético/político e sempre proposto a 

investir no seu aprimoramento, capacitar-se tecnicamente, contrapor-se ao 

paradigma burocrático e autocrático, e ao mesmo tempo ter clara percepção do 

contexto econômico e social e consciência da dimensão política de suas ações, 

projetar suas ações tendo como pressuposto os condicionantes históricos que 

permeiam a profissão. É nesse sentido que os assistentes sociais adquirem 

conhecimento sobre a realidade e passam a intervir de forma propositiva sobre a 

mesma. Os rumos aludidos à profissão se legitimam diante de ações pensadas, 

conscientes e articuladas à realidade social. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 
 FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 

Questionário sobre o trabalho do Serviço Social no HMRO 

Perguntas abertas 

 

1- Qual a relação do Serviço Social com a direção do HMRO justifique? 

2- As assistentes sociais do HMRO se articulam entre si e entre os demais 

profissionais, de que forma se manifesta?  

3- Quais são os limites e as possibilidades encontradas por você na sua atuação 

no HMRO? 

4- Como se manifesta a relação do serviço social com o usuário?  

5- Os instrumentos utilizados na intervenção são usados de forma correta, 

justifique? 

6- Como se manifesta as condições objetivas e subjetivas do seu trabalho no 

HMRO? 

 

 

 

 

 

 


