
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

PÓLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 

 

FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS 

 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            KEYLA MARQUES CAMPOS 

 

                      

 

                                                             

 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO LAÉRCIO LÚCIO DE 

CARVALHO: LIMITES E POSSIBILIDADES 

DE INTERVENÇÃO 
 

 

 

 

 

                                                            
 

 
Rio das Ostras 

2014. 

 

 

 

 

 



2 

 

KEYLA MARQUES CAMPOS 

 

 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LAÉRCIO LÚCIO 

DE CARVALHO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço 

Social, a ser apresentado á banca examinadora 

composta por Paula Martins Sirelli e Bruno 

Ferreira Teixeira, na Universidade Federal 

Fluminense no Polo Universitário de Rio das 

Ostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Dr. Ramiro Dulcich Piccolo 
 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2014. 

 



3 

 

KEYLA MARQUES CAMPOS 
 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LAÉRCIO LÚCIO 

DE CARVALHO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço 

Social, a ser apresentado á banca examinadora 

composta por Paula Martins Sirelli e Bruno 

Ferreira Teixeira, na Universidade Federal 

Fluminense no Polo Universitário de Rio das 

Ostras.  

 

 

 

Data da defesa: 14 de Janeiro de 2014 

Resultado: _______________________  

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Professor Dr. Ramiro Dulcich Piccolo 

UFF (Universidade Federal Fluminense) 

PURO (Pólo Universitário de Rio das Ostras 

 

 

 

_______________________________________________ 

Professora Me. Paula Martins Sirelli 

UFF (Universidade Federal Fluminense) 

PURO (Pólo universitário de Rio das Ostras) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Professor Me. Bruno Ferreira Teixeira 

UFF (Universidade Federal Fluminense) 
PURO (Pólo universitário de Rio das Ostras) 

 



4 

 

Agradecimentos 

 

 Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela minha vida, pela minha jornada e 

por todos os momentos pelos quais Ele foi comigo, sendo Pai e amigo no decorrer desses 

anos. O caminho não é fácil e muitas vezes pensamos em desistir em meio aos obstáculos. 

Contudo, sempre encontramos pessoas que nos ajudam, que nos dão força, enfim, que de 

forma alguma aceitam ou permitem que paremos. Pessoas que, com simples palavras 

positivas, de esperança, de ânimo, com carinho e afeto, conseguem reverter qualquer situação 

ruim. Sou muito grata aos meus pais e irmão, que sempre acreditaram em mim e jamais 

permitiram que eu olhasse para um folha caída, pelo contrário, sempre diziam para olhar 

àquela que ainda estava para nascer. Agradeço também ao meu namorado, que mesmo no 

final de minha formação, no momento mais desafiador, conseguira sempre me acalmar com 

suas palavras e gestos de carinho e apoio. Não tenho palavras para mensurar o quanto são 

importantes em minha vida e o quanto os amo. 

Dando seguimento, gostaria de agradecer a minha supervisora e assistente social Rosa 

Maria Silva Beraldi, que fez parte do meu processo acadêmico de forma substancial. Alguém 

com quem pude muito aprender, enfim, laços que foram para além do lado profissional. 

Igualmente, agradeço aos demais funcionários da instituição que se dispuseram a fornecer 

informações, sobretudo, à equipe da Reabilitação de Crianças e Adolescentes, Ana Paula, 

Sandra, Cristina, Flávio, André, Ana Lúcia, em suma, a todos que contribuíram enquanto 

estive em fase de aprendizado em meus quatro períodos de estágio na instituição. Foram 

momentos de grandes experiências e amadurecimento. 

Agradeço aos amigos que fiz no decorrer de minha formação, amigos que sempre 

estiveram ao meu lado, amigos com quem muito aprendi, com quem me diverti, afinal, com 

quem compartilhei diversas emoções. À Luciana Farias, Camilla, Luciano R., Raquel, 

Millena, Magdália, Renata, Fernanda, por fim todos que estiveram e fizeram parte de minha 

jornada acadêmica. Vocês todos sempre serão parte de minha vida e história. Agradeço por 

tudo e saibam que são todos muito especiais e importantes para mim. 

Finalmente, agradeço ao meu orientador Ramiro Dulcich Piccolo, que esteve comigo 

no decorrer da elaboração deste trabalho, pelas palavras de incentivo, pelas trocas de 

conhecimento. Juntamente, agradeço aos professores Paula Sirelli, que além de se dispor a 

participar de minha banca, foi uma das professoras com quem tive grande amizade e com 

quem pude muito aprender durante minha graduação. Ao professor Bruno Teixeira que 



5 

 

também se dispôs a fazer parte de minha banca examinadora, assim como também agradeço 

ao professor Ranieri Carli e todos os professores da Universidade com quem muito aprendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho busca abordar as metamorfoses do capitalismo, que tem o neoliberalismo como 

configuração atual, para entender como as mesmas redefinem a organização do trabalho, o 

papel do Estado e as formas de gerir as políticas sociais. Dentro desse contexto, temos como 

objetivo pensar os desafios que o trabalho do assistente social enfrenta, atendendo às formas 

contemporâneas de responder às demandas sociais. 

As análises realizadas partiram da experiência de estágio supervisionado em Serviço Social 

no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho durante quatro semestres, em pesquisa 

bibliográfica e entrevistas. 

Se parte do estudo do processo de gestação da política de Saúde, juntamente com a 

institucionalização do Serviço Social e as modificações que permearam o contexto social de 

implantação e articulação de ambos, que trouxera rebatimentos intensos nas formas de gerir a 

política e responder às questões sociais emergentes. 

Parte da relevância desta pesquisa gira em torno de desmistificar o fetiche, fortemente 

instalado pela mídia local, a respeito dessa região. Com a pesquisa buscamos dar visibilidade 

as reais condições em que se encontram os dispositivos de atendimento em Saúde, 

expressando a precarização crescente dos direitos de cidadania, a contração das garantias e 

efetivações dos mesmos, num contexto de acirramento da questão social local, que é balizada 

pela assimetria entre crescimento populacional e capacidades de resposta dos poderes 

públicos – nesse caso, com recorte na área das politicas de Saúde. 

 

Palavras-chave: Metamorfoses do Capitalismo, Política de Saúde, Serviço Social, 

crescimento populacional e respostas às demandas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central deste trabalho está em expor a discussão a respeito dos limites e 

possibilidades de intervenção do assistente social no Centro de Reabilitação Laércio de 

Carvalho, em Rio das Ostras. Para isto, tomei como referência a discussão acerca do 

crescimento populacional da região, e sua relação com as respostas às demandas dos usuários, 

tendo como base as metamorfoses do capitalismo, que alteram as formas de organizar o 

trabalho no sentido que recomenda a política neoliberal, que ademais conta com uma proposta 

de (contra) reforma do Estado que minimiza o papel das políticas sociais. 

Neste aspecto, tomei como base as experiências teórico-práticas vivenciadas nos 

quatro semestres que comportam meu período de Estágio Supervisionado em Serviço Social 

na instituição citada, as análises feitas através de entrevistas, dentre o arcabouço teórico 

acumulado durante minha formação acadêmica. 

A elaboração desta pesquisa pauta-se na necessidade de desmistificar algumas ideias 

que permeiam a região, o cotidiano profissional na política de Saúde da cidade, da mesma 

forma como isso influi diretamente no atendimento e respostas às demandas dos usuários. 

Para esta finalidade, tomei como base inicial alguns elementos para compreender as 

metamorfoses do capitalismo. Isto é, as mudanças ocorridas no início do século XX no 

aspecto econômico, político e social. Tais aspectos tornam-se indispensáveis para 

compreender o surgimento das políticas sociais, atreladas ao funcionamento e papel do 

Estado. Ademais, a política de Saúde em si, que inicialmente era algo mínimo, inexistente de 

forma considerável no âmbito público, por sinal. 

Cabe destacar que o início do século permeou alterações no capitalismo e nas formas 

como o trabalho era organizado. Não obstante, foi um período de efervescência política, em 

que os movimentos operários iam ganhando força, enraizando-se, assim a coletividade na 

busca por melhores condições e direitos trabalhistas. 

Assistiu-se a uma grande depressão logo no início do século quando foram propostas 

alterações significativas nas formas organizacionais da sociedade capitalista, exigindo 

também do Estado nova postura diante das necessidades dos trabalhadores. Surgem, assim, as 

primeiras políticas sociais, os primeiros sinais de mudanças nas formas de atender à classe 

trabalhadora por parte do Estado, que até então eram repressivas, pontuais e mínimas.  

Em seguida, entramos no caso brasileiro, em como se deu o processo de construção 

desse novo Estado, que era chamado de Welfare State na Europa e nos países capitalistas 

centrais, que viveram com maior intensidade tais modificações. Neste aspecto, cabe 
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considerar que até então, as sequelas da questão social e a Saúde eram tratadas como caso de 

polícia. Com modificações ocorrendo no âmbito global e o governo brasileiro buscando 

modernização, algumas mudanças passam a ser visíveis. 

Visualiza-se uma mudança na correlação de forças entre as oligarquias dominantes, 

juntamente com a alteração nas formas do Estado responder às demandas da classe 

trabalhadora, e assim, o desenvolvimento das políticas sociais e especificamente a política de 

Saúde, que mais a frente, após muitas lutas concretiza sua regulamentação com a constituição 

de 1988. 

Este trabalho referencia diversos movimentos que fazem parte da história e 

constituição da política de Saúde, além de um breve histórico do Serviço Social em seu 

processo de institucionalização e regulamentação, num contexto que envolve as metamorfoses 

do capital e adiante, após os movimentos de luta, traz novamente outra proposta que irá 

interferir radicalmente na organização e gestão do trabalho e nas formas de responder às 

necessidades das classes demandantes das políticas sociais. 

Dentro desses aspectos, finalmente analisamos como isso rebate no trabalho 

profissional – de forma a impor limites e possibilidades, conforme o possível -, a partir de 

uma análise particular da região, tendo em foco o exorbitante crescimento populacional que 

ao mesmo tempo não é acompanhado por investimentos e ampliação dos serviços e 

dispositivos que atendem à área social e Saúde. Neste caso, utilizamos como referência o 

Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, e as experiências vividas pelos 

funcionários e usuários. 

Além dos dados e análises contidos neste trabalho, ainda gostaria pontuar que no 

decorrer da pesquisa muitas inquietações surgiram, assim como situações práticas que me 

chamaram a atenção. Um exemplo claro disso foi quando realizei as entrevistas. O que 

parecia ser algo simples, a meu ver, algo profissional, acadêmico, tornou-se um perigo para 

algumas pessoas. Explico. Ao conversar com alguns profissionais e pedir a entrevista para um 

fim acadêmico pude ver que são presentes ainda o medo de se expressar diante de alguém que 

pode produzir um conhecimento. Ao chegar para uma profissional senti na mesma o medo de 

me fornecer determinadas informações que eram simples, como por exemplo, me dizer as 

dificuldades encontradas para a realização de seu trabalho profissional. 

A princípio, consegui realizar a entrevista, contudo, após um tempo, a mesma me 

ligou, com ar de desespero, após ter sido chamada a atenção por sua coordenadora pelo 

motivo de me fornecer tal entrevista, e me pediu que rasgasse o termo com sua assinatura, 

como também apagasse a gravação. Aquilo me surpreendeu muito, principalmente ao saber 
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que nela existia o medo de perder seu trabalho, tendo em vista ser uma funcionária contratada. 

Enfim, não foi um trabalho fácil, inclusive porque não existe muita bibliografia a 

respeito; por fim, foi uma pesquisa no intuito de contribuir para um melhor entendimento do 

funcionamento dessa Instituição Pública, numa região de altíssimo ―desenvolvimento‖ no 

país, numa área sensível como é a saúde, para pensar o papel que o Serviço Social pode 

exercer a través de suas intervenções profissionais. 
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CAPÍTULO I 

METAMORFOSES DO CAPITALISMO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, 

ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS 

 

O capitalismo, como se sabe, passou por distintas modificações no decorrer dos 

tempos. Dessa forma, a sociedade ainda é organizada de forma a ter a produção voltada aos 

lucros como fator central. 

Para traçar-se uma linha histórica do período que compreende a consolidação das políticas 

sociais, as metamorfoses do capitalismo, e das formas de organização do trabalho, assim 

como as modificações no papel do Estado cabe mencionar alguns momentos históricos de 

grande importância para tal. 

 

1.1. O contexto econômico e histórico-político mundial no início do século XX 

 

O início do século XX foi marcado pela passagem da fase concorrencial para a fase 

madura do capitalismo, que, segundo Behring e Boschetti (2006), ―caracteriza-se por um 

intenso processo de monopolização do capital, pela intervenção do Estado na economia e no 

livre movimento do mercado, constituindo-se oligopólios privados (empresas) e estatais 

(empresas e fundações públicas), e expande-se após a crise de 1929-1932 e, sobretudo, após a 

Segunda Guerra Mundial (Cf. p.82-83). Foi neste momento que o liberalismo vivenciava 

questionamentos, dos quais o ápice foi a crise de 1929-1930. 

É mister ressaltar que neste momento de crise do capital o movimento operário 

organizado crescia com força pela Europa, tendo em vista também a vitória do movimento 

socialista em 1917, na Rússia, como aponta Behring e Boschetti (2006, p.67). E este foi um 

fator importante porque as ideias socialistas foram ganhando força, o que enraizou a 

coletividade nos trabalhadores, e com isso, juntos se envolveram mais na busca por melhores 

condições e direitos trabalhistas, tendo em consideração que até então, as políticas sociais, ou, 

melhor, as poucas garantias que tinham os trabalhadores eram mínimas e focalizadas, e a ação 

do Estado era totalmente repressiva do que tange às expressões da questão social. 

De forma suscinta, como base para se entender a ação do Estado perante as políticas 

sociais, Questão Social, segundo Iamamoto e Carvalho (1982:77), 

não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e Estado. É a manifestação, 

no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual 

passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. 
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Ao Estado cabia proteger ―direito à vida, à liberdade individual e os direitos de 

segurança e propriedade.‖ (Behring e Boschetti 2006, p.63). Era um Estado repressor que 

protegia a propriedade privada. 

Dessa forma, 

Foram as lutas sociais que romperam com o domínio privado nas relações entre 

capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a 
interferência do Estado para o reconhecimento e legalização de direitos e deveres 

dos sujeitos sociais envolvidos. Esse reconhecimento dá origem a uma ampla esfera 

de direitos sociais públicos atinentes ao trabalho – consubstanciados em serviços e 

políticas sociais.‖ (IAMAMOTO, 2001, p.7) 

 

Foram determinantes para modificação da natureza do Estado liberal no fim do século XIX e 

início do século XX a mobilização e organização da classe trabalhadora. 

Pautada na luta pela emancipação humana, na socialização da riqueza e na 

instituição de uma sociabilidade não capitalista, a classe trabalhadora conseguiu 

assegurar importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos, com o direito 

de voto, de organização em sindicatos e partidos, de livre expressão e manifestação 
(...) Tais conquistas, contudo, não conseguiram impor a ruptura com o capitalismo. 

(...) A generalização dos direitos políticos é resultado da luta da classe trabalhadora 

e, se não conseguiu instituir uma nova ordem social, contribuiu significativamente 

para ampliar os direitos sociais, para tencionar, questionar e mudar o papel do 

Estado no âmbito do capitalismo a partir do final do século XIX e início do século 

XX. (Behring e Boschetti, 2006, p. 63 e 63) 
 

Assim, mesmo que de forma breve, é crucial explicitar que o papel do Estado no que 

condiz aos problemas sociais tem sua raiz no reconhecimento da questão social, sendo 

fundamentais, também para o entendimento, a função das lutas da classe trabalhadora. 

Dando continuidade, a solução encontrada para tal crise foi a intervenção estatal, 

proposta por John Maynard Keynes. A mesma não era dissociada do capitalismo propondo a 

total socialização dos bens de produção, como aponta Behring e Boschetti (2006, p.84). 

Todavia, tratava-se de uma forma de organização econômica que já não seguia os ideais 

conservadores do liberalismo, pelo contrário, rompia com os mesmos. 

 O contexto da grande depressão expressava-se com altas taxas de desemprego e dos 

fatores de produção, e também numa forte crise de superprodução, juntamente com o 

―crescimento do movimento operário, que passou a ocupar espaços políticos e sociais 

importantes, como o parlamento, obrigando a burguesia a ‗entregar os anéis para não perder 

os dedos‘ (idem, p.67) Com isso, o argumento liberal da mão invisível tornou-se ineficaz para 

explicar tal desequilíbrio que estava ocorrendo, assim como não promulgava a harmonia entre 

as partes, a saber, os capitalistas e o bem-estar. Destaca-se que o mundo também vivenciava, 

além do contexto de crise, um contexto de guerra. 
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Desta maneira, 

a demanda efetiva, segundo Keynes, é aquela que reúne bens e serviços para os 

quais há capacidade de pagamento. Quando há insuficiência de demanda efetiva, 
isso significa que não existem meios de pagamento suficientes em circulação, o que 

pode levar à crise. Nesse sentido o Estado deve intervir evitando tal insuficiência. 
(...) Cabe ao Estado, a partir de sua visão de conjunto, o papel de restabelecer o 

equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, 

realizando investimentos ou inversões reais que atuem nos períodos de depressão 

com estímulo à economia. A política keynesiana, portanto, a partir da ação do 

Estado, de elevar a demanda global, antes de evitar a crise, vai amortecê-la através 

de alguns mecanismos, que seriam impensáveis pela burguesia liberal stricto sensu. 

São eles: a planificação indicativa da economia, na perspectiva de evitar os riscos 

das amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação capital/trabalho através 

da política salarial e do ‗controle de preços‘; a distribuição de subsídios; a política 
fiscal; a oferta de créditos combinada a uma política de juros; e as políticas sociais 

(...) Tal intervenção estatal (...) tinha um programa fundado em dois pilares: pleno 

emprego e maior igualdade social, o que poderia ser alcançado por duas vias a partir 

da ação estatal: 1. gerar emprego dos fatores de produção via produção de serviços 

públicos, além da produção privada; 2. Aumentar a renda e promover maior 

igualdade, por meio da instituição de serviços públicos, dentre eles as políticas 

sociais. (Behring e Boschetti, 2006, p.85 e 86) 
 

Juntamente ao keynesianismo aliava-se o fordismo, que segundo Harvey (2004) teve 

sua data inicial em 1914. Trata-se de uma forma organizacional do trabalho consistida no dia 

de oito horas e cinco dólares aos trabalhadores da linha de montagem. Segundo o autor, a 

―produção em massa significava consumo em massa, um novo sistema de reprodução da força 

de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma 

nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista 

e populista.‖ (HARVEY, 2004, p.121) Em resumo, pode-se dizer que essa forma de 

organização social e econômica não requeria muita habilidade por parte do trabalhador, este 

último não detinha o controle da produção e seu ritmo de trabalho era bem rotinizado. 

 Para essa nova forma de sociedade também era necessário um trabalhador educado 

para a mesma, isto é, um trabalhador que soubesse como consumir de forma a não ir contra às 

expectativas esperadas. 

 Contudo, a disseminação e consolidação do fordismo não foi algo simples pelo mundo 

tendo em vista que a tecnologia de produção em massa de Ford, que exigia pouco do 

trabalhador não era bem aceita pela Europa. O mesmo só foi ocorrer entre os anos 30 e 50, 

neste último com mais eficácia. 

 No que condiz à intervenção estatal, cabe mencionar que para consentir aos requisitos 

do modelo fordista era necessário um novo modo de regulamentação por parte do Estado. O 

período da crise, da grande depressão que muitas nações tentavam buscar novas formas de 

intervenção estatal revelou a incapacidade do capitalismo para com a regulamentação de sua 

condição reprodutiva. Foi neste momento que adensou-se a junção entre keynesianismo e 
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fordismo, como já citado anteriormente. 

 Então, afirma Harvey, 

O problema da configuração e uso próprios dos poderes do Estado só foi resolvido 

depois de 1945. Isso levou o fordismo à maturidade como regime de acumulação 

plenamente acabado e distintivo. Como tal, ele veio a formar a base de um longo 

período de expansão pós-guerra que se manteve mais ou menos intacto até 1973. Ao 

longo desse período, o capitalismo nos países capitalistas avançados alcançou taxas 
fortes, mas relativamente estáveis de crescimento econômico. Os padrões de vida se 

elevaram, as tendências de crise foram contidas, a democracia de massa, preservada 

e a ameaça de guerras intercapitalistas, tornada remota. O fordismo se aliou 

firmemente ao keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a um surto de expansões 

internacionalistas de alcance mundial que atraiu para a sua rede inúmeras nações 

descolonizadas. (HARVEY, 2004, p.125) 
 

Os trabalhadores tiveram conquistas no que tange às políticas sociais. Contudo, tais 

benefícios e direitos estavam atrelados à adoção dos mesmos às técnicas corporativas 

fordistas de aumento da produtividade. Isto é, os trabalhadores neste momento deixaram de 

lado a radicalidade das lutas e acreditaram na possibilidade da combinação da acumulação 

capitalista, ou seja, em sua reforma, mas sem haver revolução. O nomeado ―consenso pós-

guerra‖ admitiu a afirmação de uma aliança entre as classes, o que só foi possível através do 

abandono, por considerável parte da classe trabalhadora, do projeto socialista de socializar a 

economia. Da mesma forma, as alianças entre os partidos de direita e esquerda também 

afirmaram os acordos e compromissos que se conformaram e se expressaram através da 

aprovação de diversas legislações sociais e ampliação do Welfare State. 

Esse ―consenso‖, materializado pela assunção ao poder de partidos social-

democratas, institucionalizou a possibilidade de estabelecimento de políticas 

abrangentes e mais universalizadas, baseadas na cidadania, de compromisso 

governamental com aumento de recursos para expansão de benefícios sociais, de 

consenso político em favor da economia mista e de um amplo sistema de bem-estar 

e de comprometimento estatal com crescimento econômico e pleno emprego (...) É 

certo que essas iniciativas têm sua origem nas reivindicações da classe trabalhadora 

durante o século XIX, tendo sido ampliadas no ―consenso pós-guerra‖, sobretudo 

com a influência do Plano Beveridge, publicado na Inglaterra em 1942, e que 
propunha uma nova lógica para a organização das políticas sociais, a partir da crítica 

aos seguros sociais bismarckianos. (...) O que marca a emergência do Welfare State é 

justamente a superação da óptica securitária e a incorporação de um conceito 

ampliado de seguridade social com o Plano Beveridge na Inglaterra que provocou 

mudanças significativas no âmbito dos seguros sociais até então predominantes.  

(Behring e Boschetti, 2006, p.92) 
 

Os capitalistas utilizavam-se de meios por parte do poder estatal para se obter tal 

disciplinação por parte da classe trabalhadora, meios que as vezes eram repressivos. 

O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida em que a 

produção em massa, que envolvia pesados investimentos em capital fixo, requeria 

condições de demanda relativamente estáveis para ser lucrativa, o Estado se 

esforçava por controlar ciclos econômicos com uma combinação apropriada de 

políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas 

para as áreas de investimento público – em setores como o transporte, os 

equipamentos públicos etc. – vitais para o crescimento da produção e do consumo de 
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massa e que também garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos 

também buscavam fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de 

seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc. Além disso, o poder 

estatal era exercido direta ou indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos 

dos trabalhadores na produção. (HARVEY, 2004, P.129) 
 

 É relevante ainda mencionar no que se refere as políticas sociais e as formas de 

intervenção estatais que o Welfare State teve diferentes modalidades em cada região. Nos 

Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo, foi denominado de liberal, por ter, 

conforme Behring e Boschetti (2006, p.99), políticas focalizadas, restringidas aos 

comprovadamente pobres. Um segundo modelo, presente na Áustria, França, Alemanha e 

Itália, trata-se do corporativista e conservador, baseado no modelo bismarckiano. ―Nesses 

regimes corporativos (...) os benefícios são comprometidos com a família tradicional devido 

ao legado da Igreja, os benefícios voltados para as famílias incentivam a maternidade e 

baseiam-se no princípio da subsidiaridade, o que levaria o Estado a intervir apenas quando a 

capacidade do Estado se exaure.‖ (Behring e Boschetti, 2006, p. 100 apud Esping-Andersen, 

1991:109) 

E o terceiro modelo, social-democrata envolve os países que estabeleceram políticas sociais 

universais e direitos às classes médias. Os benefícios, deste modelo, são ―desmercadorizantes 

e universalistas‖, assim como trata-se de uma fusão peculiar de liberalismo e socialismo, 

conforme Behring e Boschetti (apud Esping Andersen,1991:110). 

Harvey (2004) ainda afirma que o fordismo teve sua disseminação pelo mundo de 

forma diferenciada tendo em consideração o acordo de Bretton Woods, de 1944, que fez do 

dólar ―a moeda-reserva mundial e vinculou com firmeza o desenvolvimento do mundo à 

política fiscal e monetária norte-americana.‖ Assim, cada nação detinha sua própria forma de 

regulamentação das relações. (Idem. p.131) Ademais, os benefícios advindos do fordismo não 

foram alcançados por todos os adeptos de forma linear. Pode-se dizer que mesmo no auge do 

sistema haviam discrepâncias na dinâmica de cada nação. Harvey (apud O‘Connor 1973)
1
 

destaca que mesmo dentro do fordismo haviam mercados denominados como de ―setor 

monopolista‖ e ―setor competitivo‖. Nem todos usufruíam de pleno emprego de forma a ter 

condição de consumirem em massa, como propunha o projeto fordista. (p.132) 

Com isso, foram surgindo movimentos de revolta por parte dos que não tinham as 

mesmas condições dos bem empregados, com acesso a empregos privilegiados. E dentro 

desse contexto o Estado de bem estar social tinha de oferecer assistência e estender benefícios 

de forma a combater as desigualdades. Para isso, dependia da alta produtividade para ser 

                                                
1
O‘Connor, J. (1973): The fiscal crisis of the state. Nova Iorque. 
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eficaz. 

 O auge do período fordista foi caindo, e já em meados dos anos 60, como aponta 

Harvey (2004), tornou-se claro o enfraquecimento da produtividade. Além desse fator, o 

mundo vivenciava a formação do mercado do eurodólar e o ressurgimento dos mercados 

europeus e japoneses. Com isso, as nações europeias e ocidentais estavam dispostas a se 

reerguerem e assim lutar contra a hegemonia dos Estados Unidos e a desvalorização do dólar. 

Adiciona-se a isso a recessão de 1973 em que se teve a crise do petróleo, seu alto custo e a 

busca dos mercados ocidentais por economia de energia e novas formas organizacionais e 

tecnológicas. 

É dentro desse contexto, aliado à uma classe trabalhadora que já não tinha mais tanta 

força na luta por direitos, que o fordismo keynesiano mostra sua incapacidade para com as 

contradições do modo de acumulação capitalista. O Estado mediador keynesiano é 

questionado, exaurem-se os ―anos gloriosos‖ nos países capitalistas centrais, e principalmente 

nos países periféricos, onde não foi experimentado com eficácia um verdadeiro Welfare State. 

E assim, surge uma nova crise no sistema capitalista de produção. 

 

1.2 Uma nova crise no sistema capitalista 

 

Com o sistema keynesiano se exaurindo no cenário internacional, sendo argumentando 

já como ineficaz e entrando em uma crise global, há a passagem para um novo modelo de 

acumulação capitalista, a saber, flexível. 

A acumulação flexível é direcionada de forma diferente que o fordismo. A mesma se 

baseia da flexibilização das relações de trabalho, assim como em suas formas organizacionais, 

utiliza-se do aumento do emprego no setor de serviços, como coloca Harvey (p.140), assim 

também 

envolve um novo movimento que chamarei de ‗compressão do espaço-tempo‘ no 

mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública 
se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de 

transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 

espaço cada vez mais amplo e variedado. (idem) 
 

 ―A acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego 

‗estrutural‘(em oposição a ‗friccional‘), rápida destruição e reconstrução de habilidades, 

ganhos modestos (quando há) de salários reais e o retrocesso do poder sindical – uma das 

colunas políticas do regime fordista.‖(idem, pg.141) 

 Dentro desse novo modelo percebe-se mudanças nas relações de trabalho. Tendo em 
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consideração a reestruturação ocorrida e os altos níveis de desemprego, notou-se a diminuição 

do emprego regular, aquele com direitos, em contrapartida o uso cada vez maior das formas 

de contratação flexíveis, temporárias e destituídas de proteção ao trabalhador. Há neste 

momento o retorno das formas arcaicas e exploradoras de contratação, sob nova roupagem, 

que agora passam ser o centro do sistema produtivo do capitalismo. 

 O modelo de acumulação flexível utilizava-se da produção em ―pequenos lotes‖, isto 

é, não havia a rigidez da produção em massa presente no fordismo. Desta maneira, foram 

introduzidas novas formas organizacionais, a produção foi automatizada com a inserção da 

robótica e da microeletrônica (o que ao mesmo tempo substituía o trabalho vivo e aumentava 

o desemprego); a produção passou a ser vinculada à demanda, sem estoques; o trabalhador 

que antes realizava uma atividade específica passou a ser polivalente e multifuncional; houve 

a desconcentração da produção que implicava na terceirização, subcontratação e diversas 

formas de precarização do trabalho, e concomitantemente a produção horizontalizada, que 

como dito anteriormente não estende os mesmos direitos a todos os trabalhadores, reduz os 

custos, e por fim, a intensificação do trabalho, ressaltando o retorno das antigas formas de 

trabalho, sob novas roupagens. 

A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, portanto, por uma 

atenção muito maior ás modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de 

indução de necessidades e de transformação cultural que isso implica. A estética 

relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, 

instabilidade e qualidade fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a 

diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas 

culturais. (HARVEY, 2004, p.148) 
 

 Dentro desse processo, pode-se destacar dois fatores que possibilitaram e facilitaram a 

fusão do padrão flexível, a saber, o acesso a informação instantânea que facilitava a 

comunicação e dinâmica do sistema, assim como, e mais importante com base em Harvey: 

 a completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de um 

movimento dual; de um lado, para a formação de conglomerados e corretores 
financeiros de extraordinário poder global; e, de outro, uma rápida proliferação e 

descentralização de atividades e fluxos financeiros por meio da criação de 

instrumentos e mercados financeiros totalmente inéditos (...) A formação de um 

mercado de ações global, de mercados futuros de mercadorias (e até de dívidas) 

globais, de acordos de compensação recíproca de taxas de juros e moedas, ao lado 

da acelerada mobilidade geográfica de fundos, significou, pela primeira vez, a 

criação de um único mercado mundial de dinheiro e de crédito. (2004, p.152) 
 

 Aliado a essa mudança na estrutura econômica e nos modelos de organização do 

trabalho, propõe-se também modificações no papel do Estado e em suas formas de responder 

as demandas da questão social como também, de gerir as políticas sociais. É neste momento 

que o mundo vivencia o retorno às antigas formas do Estado repressivo, porém de forma 
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renovada, com a adoção do neoliberalismo. 

 

1.3. A proposta de ajuste neoliberal: as modificações no papel do Estado e das 

Políticas Sociais na América Latina 

 

A política neoliberal entra em cena no momento em que o mundo se encontra em sua 

segunda crise mundial, prolongada até a década de 80, que causou desequilíbrios 

macroeconômicos, financeiros, de produtividade, e estes se disseminaram por toda a 

economia internacional. 

Os impactos do neoliberalismo e de suas propostas de ajuste e reformas causaram efeitos 

degradantes nas políticas sociais, sobretudo no Brasil, que vivenciava avanços no que condiz 

a Seguridade Social e o acesso aos serviços públicos. As propostas de reforma se conformam, 

na verdade, como retrocessos que vão contra certos ganhos e conquistas da classe 

trabalhadora, reduzindo e excluindo a cobertura daqueles que não possuem meios para o 

pagamento de seus benefícios e serviços para atenderem suas necessidades tendo em 

consideração as propostas de focalização trazidas com o rearranjo neoliberal (Cf. Soares, 

2002). 

É mister destacar que os rebatimentos dessa crise global que deu origem ao fenômeno de 

estagflação, assim como as soluções para tal processo ocorreram de maneira diferente nos 

países por conta de sua inserção na economia internacional e de suas particularidades 

históricas advindas de seu processo de desenvolvimento. O capitalismo cria uma 

hierarquização dos países, sendo que os mais desenvolvidos estabelecem relações de 

dominação e exploração perante os periféricos. 

Tal desenvolvimento do capital é acompanhado de ações de instituições multilaterais 

como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e a Organização Mundial do 

Comércio – esta uma instituição nascida neoliberal que funciona como o comitê das 

corporações transnacionais comerciais atua de forma a promover o livre comércio, a abertura 

das economias, a quebra das barreiras alfandegárias, todavia, privilegiando os países centrais 

em seus julgamentos, como bem coloca Costa (Cf. 2008). 

A ação do Banco Mundial supõe o fornecimento de crédito aos países periféricos, 

como se fosse um promotor de desenvolvimento, assim como combater a pobreza através de 

políticas compensatórias. Enquanto o Banco Mundial apascenta o ambiente o FMI interfere na 

economia desses países com suas políticas de ajustamento estrutural, de desregulamentação, 

de privatizações, de cortes de salários e contração dos gastos na área social, provoca a queda 
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na renda da população e a desestruturação das economias periféricas. 

Costa (2008) destaca os estatutos do Banco Mundial (inclusão social, o fortalecimento 

das instituições, a promoção dos direitos humanos, entre outros princípios democráticos), em 

contrapartida com a atitude dessa mesma instituição em financiar as ditaduras mais graves 

ocorridas no planeta, tais como a de Suharto na Indonésia, a de Pinochet, no Chile, e o 

apartheid na África do Sul. 

Soares (2002) ressalta que essa dinâmica determina a ―decadência do estatismo.‖ A 

autora coloca: 

(...) O intenso processo de internacionalização dos mercados, dos sistemas 

produtivos e da tendência à unificação monetária e financeira que o acompanharam, 

levou a uma perda considerável da autonomia dos Estados Nacionais, reduzindo o 

espaço e a eficácia de suas políticas econômicas e demonstrando a precarização de 

suas políticas sociais. (SOARES, 2002: p.12) 

 

Foi esse contexto de crise do Estado que permeou as ideias de ideólogos e políticos a 

deixarem a antiga ordem liberal e implantarem um novo modelo de teses monetaristas e 

neoliberais que passaram a dirigir as políticas econômicas de significante parte do mundo ao 

fim da década de 70 como propostas de solução de crise. 

Na década de 80, o Banco Mundial adequando seu perfil, de acordo com o governo 

Reagan, passa a fornecer seus créditos em função da aplicação das políticas neoliberais 

tratando Saúde e Educação como esferas do capital privado. Assim, o Estado mínimo 

proposto passa a cortar os gastos sociais, afastando-se de suas funções prioritárias, estando 

encarregado apenas de cumprir funções básicas com as políticas sociais deixando as mais 

complexas ao setor privado. 

Dessa forma passa a reduzir os custos e evita os ―males‖ causadores da dívida e do 

déficit público. Visualiza-se o desmonte, redução e desqualificação dos serviços públicos, 

produzindo assim um ―Estado de Mal Estar Social‖ onde se tem a naturalização das 

desigualdades e a individualização das necessidades. Isto é, a coletividade dos sujeitos perde 

sua identidade e as sequelas da questão social são tratadas de forma repressiva e 

assistencialista com foco àqueles mais necessitados, comprovadamente pobres. 

No que tange aos direitos sociais, tais como, saúde, educação, trabalho etc, estes 

perdem tal característica, de direito, e passam a ser mercadorias. Sendo mercadorias, recursos 

privados, os mesmos não são mais responsabilidade do Estado e, portanto, devem ser 

resolvidos via âmbito privado. O Estado, nesse caso, participaria somente como prestador de 

serviços por meio de impostos financiados de maneira direta ou indireta. 

Esse novo modelo social de acumulação implica um Estado mínimo no que diz respeito ao 
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social e máximo aos interesses do capital, tendo em vista que ele passa a ser a peça para 

alavancar a economia, quebrar as barreiras e abrir a economia nacional aos interesses 

internacionais. 

Em síntese, esse novo modelo de acumulação implica que: os direitos sociais 

perdem identidade e a concepção de cidadania se restringe; aprofunda a separação 

público-privado e a reprodução é inteiramente devolvida para este último âmbito; a 

legislação trabalhista evolui para uma maior mercantilização (e, portanto, 

desproteção da força de trabalho; a legitimação (do Estado) se reduz à ampliação do 

assistencialismo. A expressão institucional desse modelo – e do caráter das relações 

sociais – é também um novo Estado, um cenário diferente que expressa – ao mesmo 

tempo que define – novas condições da luta social. (SOARES, 2002: p.13) 
 

Em países onde havia um Estado de Bem-Estar Social constituído a resistência em 

relação às políticas estruturais foram mais presentes que nos países periféricos. Foram nestes 

últimos que tais políticas lograram mais êxito, principalmente pelo lado econômico trazendo 

―a abertura comercial, a deslocalização de indústrias e atividades e desemprego do que pelo 

lado da distribuição de aparelhos de política social‖ (SOARES, 2002: p.21) já que estes não 

tinham tal Estado de Bem-Estar constituído, e assim realizando programas sociais focalizados, 

emergenciais que não resolvem os problemas sociais, pelo contrário os agrava por conta do 

novo contexto de ajuste. 

A entrada do neoliberalismo na América Latina supõe a liberalização financeira e 

comercial reduzindo-se à instalação de políticas macroeconômicas – estas com o intuito de 

restaurar o equilíbrio na balança de pagamentos, pagamento e dívida externa e importações 

buscando-se controlar a inflação através da recessão. Tais medidas são propostas através do 

livre movimento do mercado sem a intervenção estatal. 

No continente referido, houve diferença nas formas como se deu tal ajuste tendo em 

vista características como a inserção de cada país no cenário internacional, a forma e 

magnitude do ajuste, como por exemplo, no Chile em que se teve um experimento mais 

radical, acompanhado por ditaduras, a forma como a economia e o Estado de cada país estava 

estruturada, as diferenças em relação aos problemas de desigualdade social de cada país - já 

que cada um tem suas particularidades -, e a forma de estruturação das políticas públicas. 

Soares (2002) aponta três elementos que contribuíram para o desmonte das políticas, o 

primeiro deles é a destruição e ruptura total com o padrão utilizado anteriormente, como o 

caso do Chile; o desmonte daquelas políticas mais frágeis e menos estruturadas, em que o 

Estado perde seu caráter de executor e as políticas sociais são financiadas por órgãos 

internacionais e ONG‘s; assim como o desmonte simultâneo de programas de assistência 

social e políticas melhor estruturadas que estavam diante de mudanças como a 
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universalização e equidade, como importante exemplo, o Sistema de Seguridade Social 

brasileiro e o Sistema Único de Saúde, este sendo o único da América Latina que permite 

acesso universal. (p.32) 

A ideologia dominante produz a ideia de ineficácia e descrédito dos serviços públicos 

e estes cada vez mais ficam sobrecarregados e danificados. 

Soares (2002: 75) referencia alguns traços da política social neoliberal que são ―o 

comportamento pró-cíclico e regressivo tanto do gasto como do financiamento do setor 

social‖, desta forma, este último torna-se ―elástico‖ e fica reduzido a um limite em que 

sobrevive apenas os meios compensatórios mínimos. 

 Os ―necessários‖ cortes no gasto social, que ocorrem justamente em setores periféricos 

de onde provem o maior número de demandas, pois acolhem a parte mais desprotegida e fraca 

da população, acarretam na saturação dos serviços, já que ficam cada vez mais lotados e ao 

mesmo tempo sem possibilidades de expansão e melhora para o atendimento da população. E 

isso resulta na falta de meios para o atendimento nas escolas, nos setores de saúde, que ao 

mesmo tempo reproduzem más condições de trabalho, de salários e impossibilita a oferta de 

serviços de qualidade, ou melhor, impossibilita a garantia e efetivação dos direitos. 

Nessa ideologia as políticas sociais tem caráter paternalista, geram desequilíbrios, 

produzem um custo excessivo do trabalho e, portanto, devem ser acessadas pela via mercantil, 

perdendo assim o caráter de direito social. A grande estratégia para a questão da política social 

é a focalização das ações, estimulando os fundos de emergência, o recurso à filantropia, às 

organizações da sociedade civil e das instituições não governamentais. (BEHRING, 2008, 

p.64-65) 

Aqui observa-se a emersão de uma espécie de clientelismo (pós) moderno ou 

neocorporativismo, onde a sociedade civil é domesticada – sobretudo seus impulsos 

mais críticos – por meio da distribuição e disputa dos parcos recursos públicos para 

ações focalizadas ou da seleção de projetos sociais pelas agências multilaterais. 

(idem) 

 

Dentro deste cenário de desmonte de direitos, das políticas sociais, a saúde encontra-se 

com seu conceito de universalização atravessado pela dualidade de um serviço bom para 

quem pode pagar e pobre para quem não pode pagar. Os problemas nessa política passam a 

ser tratados pela esfera de direitos do consumidor ao invés de direitos sociais, tendo em vista a 

crescente privatização ocorrida com estímulos dos convênios e planos de saúde em toda a 

esfera nacional, conforme apresentado por Behring (2008), em contrapartida com os baixos 

investimentos públicos consequentes dos ajustes. 

Contudo, há de se destacar que embora haja o incentivo a essa ideologia de que o setor 
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privado pode oferecer o melhor, constata-se que 

evidências empíricas, embora ainda não sistematizadas, demonstram que, em iguais 

condições materiais o setor público apresenta muito mais qualidade em seus serviços 

do que o setor privado. Isto é particularmente evidente na área de saúde, onde o setor 

público mantém os serviços de mais alto custo relativos aos problemas de maior 

complexidade e risco. (SOARES, 2002, p.76) 

 

Há ainda que mencionar o fator chamado ―descentralização dos serviços sociais‖ que 

na realidade, se configura numa transferência de problemas para os governos locais tendo em 

consideração que tais serviços são completamente arruinados, sem financiamento. Agrega-se 

a isso, ainda, a brecha para corrupção e perda de controle fiscal, como coloca Soares (2002: 

78) a partir do momento que o governo central já não tem o controle total desses recursos para 

financiamento. 

 Como consequência também de todo esse rearranjo político e econômico que 

acompanha a descentralização dos serviços sociais tem-se a privatização dos mesmos. Esta 

pode ser em alguns casos total ou parcial. 

A privatização emerge juntamente com a ideia da focalização, que é a de reservar os 

serviços públicos para aqueles mais pobres, comprovadamente mais pobres, sob a justificativa 

de que quem pode pagar deve recorrer aos serviços privados, deixando o público para os 

necessitados. Todavia, além da discriminação gerada com essa situação, isto é, a questão de 

ter melhor quem paga e o pior quem que fica a mercê dos serviços públicos, já foi 

comprovado, a partir da experiência vivenciada no Chile que ―a total privatização do seguro 

social elevou consideravelmente os custos do sistema, que foram sistematicamente cobertos, 

em caso de inadimplência (crescente) por recursos públicos.‖ (idem, p.79) 

Além disso, ―no âmbito das políticas sociais, a estratégia da focalização é o correlato 

da individualização da força de trabalho e da possibilidade estrutural de exclusão de uma 

parte dela do mercado de trabalho, ou seja, da forma ‗legítima‘ de acessar os recursos‖. (idem)  

Todo esse conjunto de rearranjos, que interferem diretamente nos serviços sociais e 

suas formas de financiamento, permitem um retrocesso histórico de forma que com toda essa 

precarização e deterioração dos serviços públicos as organizações da sociedade civil e as 

famílias se responsabilizam pelo bem estar social ao mesmo tempo em que essa 

responsabilidade é renunciada pelo Estado. 

Desta maneira surgem os programas de solidariedade, dentre muitos outros, que ao 

invés de serem algo complementar, devido a falta de financiamento e controle fiscal público, 

vêm para substituir aqueles serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado como 

concretização e efetivação dos direitos sociais. Ao mesmo tempo, o pouco que ainda é 
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oferecido pelo Estado, de caráter focalizado e emergencial, em muitos casos é oferecido de 

forma clientelista pelos governos, o que enfraquece cada vez mais as organizações e lutas 

sociais por melhores condições e pela garantia dos direitos. 

 

1.4 - O impacto do ajuste no Brasil 

 Os impactos do neoliberalismo podem ser claramente visualizados nas políticas sociais 

brasileiras. Laura Tavares Soares (2002), caracteriza como ―descentralização destrutiva‖ a 

situação onde   

de um lado se tem o desmonte de políticas sociais existentes – sobretudo aquelas de 

âmbito nacional - sem deixar nada em substituição; e de outro se delega aos 

municípios as competências sem os recursos correspondentes e/ou necessários. Em 

todos os âmbitos da política social – Saúde, Educação, Saneamento Básico - em que 

essa estratégia de descentralização foi acompanhada por um desmonte, o resultado 

foi um agravamento da iniquidade na distribuição e oferta de serviços. Os 

municípios que lograram manter boa qualidade de serviços básicos sociais estão 

tendo, como ‗prêmio‘, a invasão de populações de localidades vizinhas onde isso 

não acontece. (p.83) 

  Como foi analisado, a década de 80 foi permeada por enorme efervescência política 

dos sujeitos na busca e no comprometimento com as causas sociais e trabalhistas. O debate 

em torno da saúde contou com a participação de massas e de amplos segmentos da sociedade. 

Assim, verifica-se que o período obteve conquistas constitucionais e também a compreensão 

da saúde como uma das mais inclusivas formas de política social, tendo em consideração o 

dever do Estado, ter acesso universal, assim como outros fatores que permearam a construção 

da política. 

 Todavia, ao longo dos anos tem sido notórias as dificuldades de implementação de 

forma eficaz das políticas elaboradas. É perceptível que o projeto de Reforma Sanitária tem 

sido flexibilizado por atores que no passado lutavam pela saúde universal tendo em 

consideração, também, a questão que o projeto pelo Sistema Único de Saúde não foi 

implementado em sua totalidade. 

Tem-se vivenciado que o governo atual com políticas focais tem fortalecido o pacto 

capital-trabalho, privilegiando o mercado, havendo também a ausência dos princípios ético-

políticos do projeto de Reforma Sanitária; a não valorização do controle social e da 

participação social, meios estes que poderiam mudar de alguma forma a situação atual tendo 

em vista a importância da participação no que tange a luta por direitos e melhores condições. 

Na década de 1990, visualiza-se o primeiro momento de ruptura com o projeto 
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democrático no governo Collor de Mello que, ―sob justificativa de forte impacto da crise 

econômica, reduz os gastos na área social impedindo a implantação do SUS, via emendas 

constitucionais‖ (BRAVO e MENEZES, 2012, p.181), e assim retificando pouca disposição 

de implementar o conceito de seguridade social recomendado na Constituição Federal. Logo 

após o impeachment, tem-se o governo de Itamar Franco, que é caracterizado pelo retorno, ou 

melhor, rearticulação das forças políticas conservadoras e mais a frente, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, em que se vislumbra fortemente a implementação da política 

neoliberal que já trazia suas marcas desde Collor de Mello. 

Neste momento, ―são exemplos os processos de privatização, as contrarreformas da 

previdência, a criminalização dos movimentos sociais, o truculento enfrentamento à greve dos 

petroleiros, identificando como inimigo número um do sindicalismo combativo e 

reivindicativo‖. (BRAVO e MENEZES, 2012, p.181) 

A seguridade social brasileira encara dificuldades que ocorrem ―devido às parcas 

iniciativas de descentralização e financiamento, já observando a prioridade da área econômica 

em detrimento da área social‖ (idem). 

Agrega-se a isto, ainda, a terceirização e precarização das condições de trabalho e dos 

espaços que atendem na área da saúde, assim como um modelo de gestão vertical da saúde 

que é burocratizado, terceirizado e com ênfase na privatização do que é público, acarretando 

assim um verdadeiro sucateamento do espaço e serviços públicos. Ocorre a consolidação da 

contrarreforma do Estado, pautada nos marcos da política de Bresser Pereira tendo como base 

os documentos do Plano Diretor da Reforma do Estado do Mare, propondo todo esse 

rearranjo, todo esse modelo que privatiza e terceiriza a saúde ao mesmo tempo que 

desresponsabiliza o Estado perante as políticas públicas. 

Trata-se de uma verdadeira regressão, pois o que é tentado é a manutenção do fundo 

público como pressuposto apenas para o capital: não se trata, como o discurso da 

direita pretende difundir, de reduzir o Estado em todas as arenas, mas apenas 

naquelas onde a institucionalização da alteridade se opõe a uma progressão do tipo 

‗mal infinito‘ do capital. (OLIVEIRA, 1998, p. 44) 
 

 Ademais, nos governos Lula ocorre uma tensão política econômica e social e 

juntamente o projeto de Estado do capital que propõe a fragmentação dos trabalhadores de 

forma ampliada pelas fundações. A política do governo anterior é mantida e o caráter 

focalizado é ampliado no meio das políticas sociais. 

―Como exemplos de focalização, podem ser destacados a centralidade do Programa 

Saúde da Família (PSF), sem alterá-lo significativamente para que se transforme em estratégia 

de reorganização da atenção básica em vez de ser um programa de extensão de cobertura para 
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as populações carentes‖. (ABEPSS, 2006) Neste caso, seria fundamental, para a 

universalização, reorganizar o sistema em prol da articulação da atenção básica com as outras 

formas de assistência. 

 

A não viabilização da concepção de Seguridade Social está patente quando não há 

menção nas ações à articulação necessária com as políticas de assistência social e 

previdência social. Outro aspecto desta questão refere-se a não-rearticulação do 

Conselho de Seguridade Social. A questão do desfinanciamento é a mais séria pois 

está diretamente articulada ao gasto social do governo e é determinante para a 

manutenção da política focal, de precarização e terceirização dos recursos humanos. 

(ABEPSS, 2006, p. 105) 
 

 Para completar todo esse rearranjo, concernente ao financiamento do SUS, existe uma 

ameaça ainda maior, que é o comprometimento do governo com o FMI em estudar a proposta 

de eliminar da Constituição Federal ―os preceitos que obrigam União, Estado e Municípios a 

gastarem um percentual de todo o dinheiro arrecadado para os setores de educação e saúde‖ 

(idem). Como exemplo, tem-se a Emenda Constitucional nº 29, criada em 2000, que é um 

enorme desafio para o financiamento do SUS tendo em consideração seu objetivo de vincular 

os recursos para a saúde, delimitando percentuais mínimos para cada esfera da federação. 

 Logo adiante, no governo Dilma, a proposta para a Saúde já vem atrelada à iniciativa 

privada, o que provoca cada vez mais o desmonte que já vinha ocorrendo com as políticas 

públicas, no caso aqui, a de saúde. 

 O que se percebe claramente no país é que tem ocorrido verdadeiro sucateamento dos 

serviços públicos, tendo em consideração os cortes cada vez maiores para o financiamento 

dos mesmos, que impedem melhorias. Pelo contrário, só se degradam cada vez mais, com a 

privatização sob o discurso de que público tem perdido sua qualidade e eficiência, que 

consolida a lógica mercantil do bom pra quem pode pagar, e o ruim pra quem depende dos 

serviços públicos. 

 É importante ressaltar aqui que a Seguridade Social brasileira, que envolve serviços 

assistências que cobrem grande parte dos não segurados, dos desempregados; o enorme 

segmento populacional que tem ela como única fonte de sobrevivencia. Contudo, como 

vimos, a mesma também tem sido ameaçada no que tange a sua universalização, na sua 

cobertura, financiamento, inclusive tem sido propostas reformas para a mesma, reformas estas 

que a todo instante procuram diminuir seu financiamento e suas formas de assistência aos 

segmentos populacionais. 
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CAPITULO II 

QUESTÃO SOCIAL, SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

 

Este capítulo trata do contexto brasileiro em relação a implantação da política de 

Saúde, as lutas dos movimentos sociais em prol da melhoria de condições, em especial, de 

políticas sociais mais eficazes para o atendimento de suas demandas. No decorrer na 

discussão, veremos como se deu o processo de implantação da politica de Saúde no Brasil, 

atrelada à dinâmica capitalista e o papel do Estado. Em seguida, a questão social, no intuito de 

entender o papel da mesma na compreensão entre o trabalho profissional do Serviço Social na 

politica de Saúde, assim como das demais políticas setoriais que fazem parte da cena 

contemporânea e representam lugar privilegiado de atuação profissional. Juntamente, um 

breve histórico a respeito da institucionalização do Serviço Social e as metamorfoses vividas 

no decorrer deste processo. 

 

2.1 - O contexto brasileiro e a institucionalização da política de Saúde 

 

Por mais que o Brasil estivesse localizado na região periférica do capitalismo, o país 

vivenciou alguns acontecimentos mencionados anteriormente. O início do século também 

trouxe modificações nas lutas de classe locais. Houve expressões de organização sindical por 

parte do movimento operário, no inicio do século, o mesmo avançava de forma consistente 

em prol de uma consciência de classe para si. 

A Revolução Russa de 1917 também teve repercussões importantes, influenciando a 

fundação do Partido Comunista de esquerda no país. (...) As expressões 

radicalizadas da questão social num Brasil recém saído do escravismo começavam a 

ser enfrentadas na forma de greves e mobilizações e também de uma parca e inócua 

legislação social. (BEHRING E BOSCHETTI 2006, p.104) 
 

No que tange à Saúde, o período em questão vivenciava epidemias como febre 

amarela, varíola, malária e tuberculose. As questões de saúde e higiene, da população pobre, 

na época ficavam sob os cuidados de entidades filantrópicas e das instituições ligadas à Igreja 

Católica. (ANDRADE, 2006) Neste período, 

A Saúde Pública cuidava dos problemas coletivos, a saber, das epidemias e da 
vigilância e regulamentação de aspectos da vida econômica e social que 

interessassem à coletividade, como eram os casos de controle de alimentos, do meio 

ambiente, entre outros aspectos. Entretanto, a doença e o seu atendimento eram 

considerados assuntos privados. Ficava, portanto, sob responsabilidade de cada 

pessoa, família ou empresa prover atenção sanitária aos seus necessitados. A atenção 

aos pobres e desvalidos se organizou como sistema de filantropia.  (ROSEN, 1994) 
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Segundo Campos (2006), o início do século XX foi marcado por movimentos, 

iniciados na Europa, através de movimentos socialistas e revoluções comunistas, que tinham 

intuito de mudar essa perspectiva e dar início a projetos e iniciativas que visavam distribuir 

renda e melhorar o bem estar através de políticas públicas. É dentro deste viés que a Saúde 

começa a ser considerada como interesse público 

Tendo em consideração que neste momento o governo do país buscava a 

modernização, as epidemias se tornaram preocupantes por conta da vinda de operários 

imigrantes que vinham para o país a trabalho e ao mesmo tempo ocorriam várias mortes 

causadas por doenças, como em 1918, por exemplo, em que o número chegou a cinco mil em 

apenas dois meses
2
. 

Há de se destacar alguns movimentos importantes nesta época que marcaram de forma 

relevante a sociedade brasileira, a saber, a reforma urbana que houve no Rio de Janeiro; a 

reforma urbana ocorrida em São Paulo, na cidade portuária de Santos; a criação do Instituto 

Oswaldo Cruz (RJ) e do Instituto Vital Brasil; assim como a criação de leis e códigos que 

davam vida à política de saúde no país. (ANDRADE, 2006) 

Esse movimento de reestruturação na política de Saúde foi importante na época porque 

era necessário ―uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias 

exportáveis e o controle de doenças que prejudicassem a exportação‖ (ANDRADE, 2006, p. 

27) 

Andrade (apud Braga e Paula, 1981) enfatiza que a década de 1920, especificamente 

no ano de 1923, com a ―Lei Elói Chaves‖ emerge-se a Previdência Social no Brasil a partir da 

criação das CAPs (Caixas de Aposentadorias e Pensões) e em seguida, a partir de 1926 a 

assistência médica passa a ser incorporada como atribuição das CAPs. Contudo, tal 

assistência médica era voltada aos ferroviários e marítimos. 

Com a crise de 1929-1932 o país vivenciou uma modificação na correlação de forças 

entre as classes dominantes, que também causou efeitos nas relações para com os 

trabalhadores. Isto é, o país, até então tinha sua economia baseada em 70% no café, com os 

acontecimentos em questão, os produtores, as oligarquias resolveram modificar, diversificar a 

economia local. É ai que aparece a figura de Getúlio Vargas, juntamente com oligarquias não 

só agrárias, mas também do setor industrial. (BEHRING E BOSCHETTI, 2006, p.105) 

O ano de 1930 representou para o Brasil um momento de grandes mudanças no que 

                                                
2
Reflexões feitas a partir do Documentário ―Políticas de Saúde no Brasil – um século de luta pelo direito à 

Saúde‖, da Sec. Mun. De Saúde de São Paulo e CEFOR – Centro de Formação dos Trabalhadores de Saúde. 
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tange as relações econômicas capitalistas, da mesma maneira como na introdução das 

políticas sociais no país. É necessário pontuar que neste momento, Vargas se empenhava em 

prol de um Estado de compromisso e de uma busca por modernização. 

Neste mesmo período, com a ―Intentona Comunista, em 1935, o crescimento do 

Integralismo – o movimento fascista brasileiro - e sua influência nas hostes governistas 

alteraram a situação do pacto de compromisso inicial, e em 1937 instaura-se a ditadura do 

Estado Novo, com Vargas à frente.‖ (BEHRING E BOSCHETTI, 2006, p.105) 

O enfrentamento da questão social e a regulamentação das relações de trabalho eram 

assuntos tratados como caso de polícia até então. Vargas resolve, assim, construir um Estado 

social de forma que houvesse uma colaboração entre as classes. Isto é, o mesmo propunha 

uma modificação no papel do Estado no que condiz às formas de enfrentamento da questão 

social e de dar respostas às demandas dos trabalhadores, no mesmo viés capitalista proposto 

nos modelos internacionais, contudo, com particularidades brasileiras. 

Desta maneira, a Saúde Pública da ação do Estado era dividida em dois ramos: o 

primeiro tratava-se da ação de caráter preventivo, que era conduzido por vacinação, por 

exemplo; e o segundo, de caráter curativo, individual, conduzido através da ação da 

previdência social. 

Contudo, é a partir dos anos de 1930 e 1943 que houve no país a iniciação das 

políticas sociais efetivamente. É possível, aqui, pontuar alguns exemplos, tais como a criação 

do Ministério do Trabalho em 1930, e em 1932 da Carteira de Trabalho, ―uma das 

características do desenvolvimento do Estado social brasileiro: seu caráter corporativo e 

fragmentado, distante da perspectiva da universalização de inspiração beveridgiana‖ 

(BEHRING E BOSCHETTI 2006, p.108). Ademais, a expansão dos IAPs (Institutos de 

Aposentadorias e Pensões), na década de 1930, estes ligados ―à perda da capacidade 

laborativa‖ (BEHRING E BOSCHETTI 2006, p.106), consistia numa forma de assistência 

médica e seus benefícios eram dirigidos aos contribuintes (os trabalhadores das empresas e do 

Estado). 

Como a previdência possuía viés de acumulação, dessa forma poupando gastos, a 

assistência médica ostentou uma função secundária e provisória. ―Ela era prestada 

especialmente nos centros urbanos por médicos em prática privada, estando a assistência 

hospitalar concentrada nas casas de misericórdia, pertencentes a instituições religiosas ou 

filantrópicas.‖ (ANDRADE, 2006, p.27) 

Destacam-se também nesta década o Ministério da Educação e Saúde Pública, o 

Conselho Nacional de Educação e o Conselho Consultivo do Ensino Comercial, em 1930; a 
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Legião Brasileira de Assistência Social, em 1942, que ainda assim, era de caráter clientelista e 

assistencialista, baseada no favor. (BEHRING E BOSCHETTI, 2006) 

 Com essas criações iniciais que se tornou possível a criação da Constituição de 1937, 

―que sela o modelo corporativista e fragmentado do reconhecimento dos direitos no Brasil (...) 

o que caracterizou como cidadania regulada.‖ (BEHRING E BOSCHETTI, 2006, p.108) 

Em 1945, depois de 15 anos da Era Vargas, o país já se encontrava numa situação mais 

urbanizada, possível através do processo de industrialização acelerada, assim como já possuía 

um movimento popular e operário mais concentrado - o que foi plausível através da ―forte 

disputa de projetos e pela intensificação da luta de classes‖ (BEHRING E BOSCHETTI, 

2006, p.109). 

A massa operária emergida através desse movimento deveria, neste momento, começar 

a ser atendida através dos serviços de saúde. É neste período que se configura o denominado 

―modelo médico-assistencial privatista‖, que perdurará de forma hegemônica entre meados 

dos anos 1960 aos 1980 (ANDRADE, 2006). 

Entre o período de 1964 a 1981 o país vivenciava o arrocho salarial, este levou as 

classes operárias e médias à miséria, da mesma forma como houve muitas mortes por 

doenças. Ao mesmo tempo os investimentos para a Saúde pública eram voltados para a 

iniciativa privada e a primeira era cada vez mais sucateada. 

Em 1966 os IAPs são substituídos pelo Instituto Nacional da Previdência Social 

(INPS) que permitiu a unificação dos benefícios de todos os institutos relacionados em uma 

Previdência Social mais concentrada e ―crescimento da demanda por serviços médicos em 

proporção bem maior que a capacidade de atendimento dos hospitais e ambulatórios dos 

antigos IAPs‖ (ANDRADE, 2006, p.28). Esse novo modelo teria como principais 

características: 

Uma pretendida extensão da cobertura previdenciária para a quase totalidade da 

população urbana e rural; privilegiamento da prática médica curativa, individual, 

assistencialista e especializada, em detrimento da saúde pública; criação, mediante 

intervenção estatal, de um complexo médico-industrial; desenvolvimento de um 

padrão de organização da prática médica orientado para lucratividade do setor saúde, 

propiciando capitalização da medicina e privilegiamento da produção privada desses 

serviços. (ANDRADE, 2006, p. 25) 
 

Neste modelo médico-assistencial, por intermédio da Previdência Social, o Estado é o 

grande agente que garante seu financiamento, o setor nacional assistencial e curativo privado 

é o agente prestador e o setor internacional é ―o grande produtor de insumos, equipamentos 

biomédicos e medicamentos.‖ (ANDRADE, 2006, p. 25) 

Em meados dos anos 1970, a Previdência Social visualizou sua maior expansão no que 
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tange ao número de leitos disponíveis, na sua cobertura e na massa de recursos coletados. 

É fundamental mencionar que a falta de fiscalização dos serviços médicos era algo 

existente, e ao mesmo tempo em que a economia brasileira crescia ressurgiam doenças 

antigas, citadas no início deste item, da mesma maneira como também crescia a mortalidade 

infantil e os acidentes de trabalho. 

Entre os anos de 1974 e 1980, com o finalizar da expansão econômica, entram em 

cena política novos atores como o movimento de Saúde, integrado por participantes do 

movimento popular e trabalhadores da Saúde, que passam a questionar a política social e 

governamental do país. Neste momento, esses atores começam a intervir na formulação das 

políticas em Saúde. Com isso, a pressão que era feita pelos mesmos não permitia mais que o 

governo adotasse medidas sem levar em consideração as reivindicações dos trabalhadores da 

Saúde e dos movimentos populares. 

Cabe citar que neste mesmo período o campo da saúde viveu duas medidas 

A criação do chamado Plano de Pronta Ação (PPA), com diversas medidas e 
instrumentos que ampliaram ainda mais a contratação do setor privado para a 

execução dos serviços de assistência médica sob responsabilidade da Previdência 

Social; e a instituição do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), 

destinado a financiar subsidiariamente o investimento fixo de setores sociais. 

(ANDRADE, 2006, p.28) 
 

A junção entre o PPA e o FAS teve como conseqüência a alavancagem do setor 

privado na área da Saúde, tendo em consideração que o primeiro na condição de abrir o 

mercado cativo e o segundo na garantia de expansão física adicional com recursos 

subsidiados, principalmente em área hospitalar.  Assim, ocorreu substancial crescimento do 

número de consultas, dentre outros, nos setor que era contratado pela Previdência. (Andrade, 

2006) 

Ainda na década de 1970, em um contexto de retrocesso do ―milagre econômico‖, da 

diminuição dos gastos e benefícios, ao mesmo tempo em que se aumentam as contribuições 

(donos de hospitais enriquecendo aos custos da Previdência Social), a mesma entra em crise. 

E um dos motivos desta crise, desta falência do sistema previdenciário foram os custos 

crescentes determinados pela privatização da rede. 

Segundo Andrade (2006) este fato demonstrou a fragilidade e incoerência do modelo 

assistencial-privatista por conta da relação de dependência que a mesma cultivava com os 

recursos previdenciários. Assim, permeou por um tempo a ideia de se retirar a Previdência do 

financiamento da Saúde. 

Em 1981, diante de toda esta crise no sistema previdenciário, é constituído o Conselho 
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Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp) com o intuito de reorganizar a 

assistência médica de forma a reduzir os custos e controlar os gastos. Suas ações se davam 

através do estudo e propostas mais adequadas à prestação de serviços no que se refere à 

assistência médica, e também na melhor forma de alocação dos recursos necessários para o 

funcionamento da mesma. 

Após tantos embates entre fins da década de 1970 e início de 1980, desenvolve-se um 

movimento sanitário que politiza a questão da Saúde propondo ações reformadoras para o 

setor que tem como eixo central a Saúde como direito de todos e dever do Estado. 

  Na década de 80, o debate a respeito da Saúde ―contou com a participação de novos 

sujeitos políticos na discussão das condições de vida da população brasileira e das propostas 

governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo debate que permeou a 

sociedade civil (BRAVO, 1999, p.109)‖. 

  Como coloca Bravo (1999), o que foi marcante e fundamental para discutir a saúde no 

país ocorreu na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em 

Brasília, DF. Foi um marco histórico tendo em vista ter contado com a participação de 

diversos setores organizados da sociedade civil. 

  Os principais temas debatidos giraram em torno da Saúde como direito de todo 

cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Ademais, o 

intuito era também de promover uma mudança que considerasse a ampliação do conceito de 

Saúde conforme os princípios da Reforma Sanitária. 

A mudança do arcabouço e das práticas institucionais foi realizada através de 

algumas medidas que visaram o fortalecimento do setor público e a universalização 

do atendimento; a redução do papel do setor privado na prestação de serviços à 

Saúde; a descentralização política e administração do processo decisório da política 

de saúde e a execução dos serviços ao nível local, que culminou com a criação do 

Sistema Unificado de Saúde (SUDS) em 1987 e depois, em 1898, SUS (Sistema 

Único de Saúde), passo mais avançado na reformulação administrativa no setor. 

(BRAVO, 2006, p. 98-99) 
 

  A década citada representou conquistas no que tange aos direitos sociais, todavia, não 

ocorreu o mesmo com a economia, já que o país vivenciou uma profunda crise econômica. 

Mas mesmo assim, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, período de 

democratização política no Brasil, e que representou a ampliação dos direitos sociais, a Saúde 

foi inserida na política de Seguridade Social – composta pelo tripé: Saúde, Previdência Social 

e Assistência Social -, sendo assim, também, um direito e dever do Estado. 

  Dentre os principais pontos a respeito da Saúde discutidos na década, tem-se a 

universalização do acesso, na perspectiva de atender a todos, sem diferenças, de forma 
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gratuita e de acordo com a necessidade de cada um; a ideia de Saúde como direito e dever do 

Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde; a 

descentralização das decisões para as esferas estatais e municipais; e o financiamento eficaz e 

a democratização do poder local.  (BRAVO, 1999, pág. 109). 

É conhecido que tais medidas tiveram pouco impacto na melhoria das condições de 

bem estar e saúde da população, tendo em vista sua operacionalização necessária que na 

verdade não ocorreu. 

Além dos limites estruturais que envolvem um processo de tal ordem, as forças 

progressistas comprometidas com a Reforma Sanitária passaram, a partir de 1988, a 

perder espaços na coalizão governante e, conseqüentemente, no interior dos 

aparelhos institucionais. O retrocesso político do governo da transição democrática 

repercute na saúde, tanto no aspecto econômico quanto no político. (BRAVO, 2006, 

p. 99) 
 

Segundo Bravo (2006), o fim da década já contava com incertezas e dúvidas a respeito 

da implementação do Projeto de Reforma Sanitária tendo em vista a fragilidade das medidas 

reformadoras e dos movimentos perante a falta de resultados, a ineficácia do setor público 

juntamente com a reorganização dos grupos conservadores que eram contra a Reforma e que 

passaram a dirigir o setor a partir de 1988. 

Pode-se aferir que o Brasil teve nesta fase inicial do século uma, mesmo que lenta, 

criação e expansão das políticas sociais. Contudo, já mais a frente, com o golpe de 1964 e a 

ditadura instaurada no país, um novo movimento entra em cena, o que trará modificações nas 

formas de organização das relações sociais e de trabalho. 

 

2.2 Questão Social, Serviço Social e Saúde 

 

 Como um dos pressupostos para entendermos a profissão na cena contemporânea, 

tomamos Iamamoto (1998) quando coloca que ―o fundamental é considerar a questão social 

como base de fundação sócio histórica do Serviço Social; o segundo, é apreender a ‗prática 

profissional‘ como trabalho e o exercício profissional inscrito em um processo de trabalho." 

(ídem, p.57) Assim, a realidade social e cultural vivenciada causa questionamentos na 

formulação de respostas profissionais. E o significado da profissão só pode ser compreendido 

em sua inserção dentro da sociedade. 

 A autora ainda coloca que atrelar a profissão à realidade é um dos grandes desafios, 

tendo em consideração que a profissão não atua somente sobre a realidade, mas na realidade. 

Com isto, 

compreende-se que as análises de conjuntura – com o foco privilegiado na questão 
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social -, não são apenas o pano de fundo que emolduram o exercício profissional; ao 

contrário, são partes constitutivas da configuração do trabalho do Serviço Social, 

devendo ser apreendidas como tais. O esforço está, portanto, em romper qualquer 

relação de exterioridade entre profissão e realidade, atribuindo-lhe a centralidade 

que deve ter no exercício profissional. (IAMAMOTO, 1998, p. 55) 
 

 A questão social destaca-se como o objeto de trabalho do assistente social. Nas 

palavras de Iamamoto (1998) as 

Expressões da questão social são a matéria prima ou o objeto do trabalho 

profissional. Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de 

trabalho, junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um processo de 

mudanças. Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade deixa de ser um pano de 

fundo para o exercício profissional, tornando-se condição do mesmo, do 

conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação transformadora ou esse trabalho. 

(p. 62) 
 

Pode-se afirmar, juntamente, que o profissional de Serviço Social, inserido em 

processos de trabalho, também é um assalariado, o que o insere no mercado, e da mesma 

forma, sofre os rebatimentos das mudanças socioeconômicas. E isto influi diretamente nas 

formas de atendimento às sequelas da questão social. Ou seja, mesmo sendo regulamentada na 

sociedade como profissão liberal, ―o assistente social não detém todos os meios necessários 

para a efetivação de seu trabalho: financeiros, técnicos e humanos necessários ao exercício 

profissional autônomo.‖ (Iamamoto, 1998, p.63) Desta forma, ele não somente se insere na 

relação de compra e venda da força de trabalho, como aponta a autora, mas a condição de 

assalariamento direciona, molda e organiza sua inserção profissional. Apesar de dispor de 

autonomia relativa, para organizar o seu trabalho e as formas de responder às demandas, o 

profissional depende do Estado, das instituições que o empregam, tendo em consideração o 

que as mesmas fornecerão (recursos, serviços etc) para o exercício de suas atividades. 

 Para irmos um pouco além, falar do Serviço Social e da Política de Saúde requer um 

breve resgate do histórico da profissão, para assim fazer uma análise entre ambas as partes de 

forma a resgatar o processo de institucionalização da profissão, seu significado social e sua 

inserção na divisão social e técnica do trabalho. 

 Conforme Iamamoto e Carvalho (1982), as protoformas do Serviço Social tem suas 

bases nas obras e instituições que passam a surgir após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

Neste momento, tem-se inicialmente os centros e instituições de ação social criados pela 

Igreja que deram origem as duas primeiras Escolas de Serviço Social no Brasil, a saber, em 

São Paulo, no ano de 1936 e no Rio de Janeiro em 1937, que atualmente integram as 

universidades católicas. Segundo Bravo e Matos (2006), apesar da profissão ter desde o início 

algumas disciplinas relacionadas à saúde, a área em questão foi onde se concentrou o maior 

quantitativo de profissionais. 
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 O contexto que permeia as décadas de 1930 a 1945, contudo, caracteriza o surgimento 

da profissão no país sob influência europeia tendo como cenário o fim da Segunda Guerra 

Mundial e o aprofundamento do capitalismo, juntamente com mecanismos de disciplinamento 

e controle social em que o Estado ostenta com mais intensidade a tarefa de zelar pela 

disciplina e reprodução da ―força de trabalho‖, como dito no início deste trabalho. 

Bravo e Matos (2006) apontam que é neste momento que o trabalho profissional se 

amplia no campo da Saúde e assim se transformando no setor de maior absorção de 

profissionais em Serviço Social. 

O ―novo‖ conceito de saúde, elaborado em 1948, enfocando os aspectos 

biopsicossociais, determinou a requisição de outros profissionais para atuar no setor, 

entre eles o assistente social (...) O assistente social consolidou uma tarefa educativa 

com intervenção normativa no modo de vida da ―clientela‖, com relação aos hábitos 

de higiene e saúde, e atuou nos programas prioritários estabelecidos pelas 

normatizações da política de saúde. (BRAVO e MATOS, 2006, p.199) 
 

 Ademais, sobre as instituições assistenciais estatais nas quais o assistente social tem 

desempenho fundamental no que condiz a manutenção e dominação de classe ―o Estado passa 

a intervir no processo de reprodução das relações sociais, assumindo o papel de regulador e 

fiador dessas relações, tanto na viabilização do processo de acumulação capitalista como no 

atendimento das necessidades sociais das classes subalternas‖ (Yasbeck, 1999, p.92) 

 É no processo de surgimento dessas instituições que ocorre a institucionalização da 

profissão, é onde ―o significado social do Serviço Social pode ser apreendido globalmente 

apenas em sua relação com as políticas sociais do Estado, implementadas pelas entidades 

sociais e assistenciais‖. (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982, p. 315) 

 Em sua relação com a Saúde, cabe dizer que com a consolidação da Política Nacional 

de Saúde no Brasil, agregada ao aumento dos gastos em assistência médica e também pela 

previdência social, o profissional passa a atuar nos Hospitais no intuito de viabilizar aos 

usuários os benefícios e serviços. Neste aspecto, a exigência profissional era lidar com a 

contradição existente entre a demanda e seu caráter excludente e seletivo. (BRAVO e Matos, 

2006) 

 Entretanto, ―uma ação que se considera importante para os assistentes sociais é a 

viabilização da participação popular nas instituições e programas de saúde‖ (idem, p. 200), o 

que, no Serviço Social, só teve maior ênfase com o trabalho de Desenvolvimento de 

Comunidade (DC).    

O Serviço Social Médico, como era denominado, não atuava com procedimentos e 

técnicas do DC e sim, prioritariamente, com o Serviço Social de Casos, orientação 
inclusive da Associação Americana de Hospitais e a Associação Americana de 

Assistentes Médico-Sociais. A participação só era visualizada na dimensão 
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individual, ou seja, o engajamento do ―cliente no tratamento‖. (BRAVO e MATOS, 

2006, p. 200-201) 
 

 A profissão, desde seu desenvolvimento e institucionalização não havia sido 

questionada a respeito de sua ação conservadora. Todavia, é a partir dos anos 60 que isso se 

modifica atrelado ao respaldo dos questionamentos trazidos pelas ciências sociais e políticas. 

Deste momento até a década de 80 ainda ocorrem modificações e muitos questionamentos a 

respeito da profissão. Surgem três perspectivas que irão permear as discussões em torno do 

Serviço Social e as formas de gerir a profissão. 

 Resumidamente, com base em Netto (1996) é visível a crise do Serviço Social 

tradicional e ao mesmo tempo uma ―renovação‖ que ganha força e se instala no âmbito 

profissional a partir da década de 60. É um movimento heterogêneo que contém várias 

direções que dão surgimento a diferentes perspectivas no interior da renovação do Serviço 

Social. Dessa forma, tem-se a ―modernização conservadora‖, que teve seu auge entre os anos 

de 1965 e 1975, se torna dominante e marca a formação de muitos profissionais, aumenta-se o 

número de estudantes. Durante esse período é consolidado o mercado nacional da profissão, 

que anteriormente era mais subalterna. 

Nesta perspectiva a intervenção profissional era tecnicamente dotada à diferença do 

Serviço Social tradicional que possuía uma intervenção mais espontânea, intervia de acordo 

com o que achava, pela base da filantropia, de acordo com a experiência. O novo modelo de 

intervenção possuía uma base mais sólida no que diz respeito ao intervir perante a demanda.  

 Outra perspectiva que surge é a reatualização do Conservadorismo, teve seu auge entre 

os anos 1975 e 1984, uma perspectiva baseada na fenomenologia, de viés religioso, possui 

traços do Serviço Social Tradicional, que nunca foi dominante, mas existe até hoje.  

 E por último, a intenção de ruptura, perspectiva que teve seu auge nos anos 1979-

1980, que se torna hegemônica e que adquire grande protagonismo. 

A intenção de ruptura pensa um Serviço Social mais crítico na sociedade capitalista, de 

forma a transformar essa ordem injusta, desigual, opressora e burguesa. Difere das outras 

perspectivas, pois engloba a questão da intencionalidade política da intervenção profissional. 

Isto é, pensa na ruptura com estruturas sociais dadas para romper com o mandado que a 

sociedade atribui ao Serviço Social. 

 Com isso, é possível visualizar que da mesma forma como a década de 1980 foi 

marcante para as políticas sociais, em especial a política de saúde, tendo em consideração os 

avanços conquistados na Constituição Federal de 1988, como já discutido anteriormente, a 

profissão também vivencia modificações em suas formas a partir da interlocução com os 
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movimentos sociais na luta por direitos e pela Reforma Sanitária que no período estavam em 

ascensão. 

 O período em questão marca o começo da maturidade da categoria profissional, 

levando em conta a intenção de ruptura e a interligação com a teoria marxista que vai 

modificar as bases teóricas e práticas do Serviço Social. Foi uma década fértil no que tange 

aos rumos técnicos, acadêmicos e políticos da profissão, onde foi possível introduzir algumas 

mudanças de posicionamento no fazer profissional do Serviço Social, como por exemplo, 

A postura crítica dos trabalhos em saúde apresentados nos Congressos Brasileiros de 

Assistentes Sociais de 85 e 89; a apresentação de alguns trabalhos nos Congressos 

Brasileiros de Saúde Coletiva; a proposta de intervenção formulada pela Associação 

Brasileira de Ensino de Serviço Social (ANAS) e Conselho Federal de Assistentes 

Sociais (CFAS) para o Serviço Social do INAMPS; e a articulação do CFAS com 

outros conselhos federais da área da saúde. (BRAVO E MATOS apud BRAVO, 

1996) 
 

 Além disso, cabe denotar que os assistentes sociais ingressam nos anos 90 como 

categoria que também é pesquisadora e reconhecida pelas agências de fomento. 

 Adiante, em 1993, a profissão vivencia a conquista da regulamentação da profissão 

pela Lei n° 8662 de 7 de junho de 1993,  a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei n° 

8742 de 7 de dezembro de 1993, que regulamenta e efetiva a assistência como direito, e 

mediante a resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) n°273/93, de 13 de 

março de 1993, entra em vigor o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais que irá 

subsidiar normativamente a respeito dos direitos, deveres e fazer profissional da categoria. 

Conquanto, são considerados escassos os avanços conquistados pela categoria 

profissional em virtude da rudimentar alteração do trabalho institucional ao chegar à década 

de 1990. Isto é, o Serviço Social permanece desarticulado do Movimento de Reforma 

Sanitária, sem qualquer ocupação na máquina do Estado pelos setores progressistas da 

categoria profissional. (CFESS, 2010) 

 Torna-se substancial aludir que os anos 90 foi o período de ―implantação e êxito 

ideológico do projeto neoliberal no país‖ (idem), o que veio contestar os direitos sociais, ao 

mesmo tempo preconizando o Estado Mínimo. Foi o que Harvey qualificou como acumulação 

flexível, em que se visualizou alterações na produção, nas formas de gestão da força de 

trabalho, dentre outros, e modificou fortemente as relações entre o Estado, a sociedade, tendo 

como direcionamento o que era estabelecido pelos organismos internacionais. Desta maneira, 

conforme Rico e Raichelis (1999:56): 

Os governos neoliberais procuram reestruturar o Estado de Bem-Estar Social através 

da transferência de atividades de órgãos públicos estatais a empresas privadas, 

organizações sociais de caráter público não estatal (ONGs contratadas pelo Estado) 

ou a parcerias entre autarquias governamentais e entidades privadas. Há 
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naturalmente forte resistência a esta reestruturação, por uma variedade de motivos, 

sendo o mais obvio deles que a variante neoliberal de gestão social deixa de atender 

grande parte dos necessitados para estimulá-los a se autoajudar. 
 

 Com isso, os assistentes sociais recebem demandas das mais variadas em seu exercício 

profissional, demandas essas que refletem o processo de desresponsabilização do Estado e em 

muitos casos revestidas pelo caráter do favor ao invés do direito. 

Além disso, o período também permeou a disputa de dois projetos no campo da saúde 

que passam a demandar distintas requisições à profissão, a saber, projeto de Reforma 

Sanitária e o Projeto Privatista.   

Como vimos, o Projeto de Reforma sanitária proposto na década de 80, pautado nas 

lutas dos movimentos do período traz demandas ao assistente social e requisita ao mesmo que 

cogite questões em seu trabalho profissional como, por exemplo, questões de ―democratização 

do acesso às unidades de serviços de Saúde; estratégias de aproximação das unidades de 

saúde com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso 

democrático às informações e estímulo á participação popular‖. (idem, p.26) 

Todavia, o projeto privatista, pautado na política de ajuste, que ―tem como tendências 

a contenção dos gastos com a racionalização da oferta e a descentralização com isenção de 

responsabilidade do poder central‖ (BRAVO e MATOS, 2006, p.205), requisita para o 

assistente social ―a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio de 

aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por 

meio da ideologia do favor e predomínio das práticas individuais‖. (idem) 

É notório que o governo tem privilegiado o projeto privatista tendo em consideração 

as práticas focalistas e de desfinanciamento na política de saúde. 

Quanto ao Serviço Social, apesar da década de 1990 representar hegemonia da 

tendência à intenção de ruptura, e ser um período marcado pela maioridade intelectual que a 

profissão consegue atingir, o marxismo é questionado pela ofensiva conservadora, 

considerado insuficiente para dar respostas as demandas da contemporaneidade (CFESS, 

2010). Questiona-se a formação de um saber específico na área, o que marcha tanto contra a 

formação original da profissão ou ―deslancha para um trato exclusivo de estudos na 

perspectiva da divisão clássica da prática médica‖ (idem, p. 27) 

Com estes questionamentos, é perceptível que se apresentam três expressões que 

permeiam a categoria profissional, a saber, a formação em saúde que recupera uma 

autoapresentação de sanitaristas; a autodenominação de executores do Serviço Social Clínico 

pelos profissionais; o discurso da necessidade de atuar e produzir conhecimento em Serviço 
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Social nas distintas áreas de especialização médicas (Bravo e Matos, 2006) 

Destarte, a preocupação se dá em torno de questões como o não reconhecimento das 

reais competências e atribuições do assistente social, fazendo com que o profissional exerça 

funções no campo da Saúde que não condizem com o que é regulamentado ao mesmo. 

 Outra questão refere-se ao distanciamento da profissão em buscar conhecer o que 

permeia a vida dos sujeitos, isto é, um estudo que permita conhecer as condições sociais, 

culturais, históricas, econômicas, enfim, tudo o que engloba a inserção dos sujeitos na 

sociedade e que interferem em suas formas de ser, de viver, pensar, agir e se relacionar. 

É primordial que o trabalho do assistente social tenha como viés central ―a busca 

criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições à profissão, 

articulados aos princípios dos projetos de reforma sanitária e ético-político do Serviço Social‖ 

(BRAVO e MATOS, 2006, p.213) Sendo assim, é necessário romper com o viés tradicional do 

Serviço Social e conforme Matos (2003): 

Compreende-se que cabe ao Serviço Social — numa ação necessariamente  
articulada com outros segmentos que defendem o aprofundamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) — formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências 

nos serviços de saúde que efetivem o direito social à saúde, atentando para o fato de 

que o trabalho do Assistente Social tem que, necessariamente, ser articulado ao 

projeto da reforma sanitária. 
 

É um grande desafio, sabendo das condições que permeiam o trabalho profissional, 

realizar uma ação que permita a garantia dos direitos aos cidadãos. Contudo, é de extrema 

importância que a categoria profissional busque a todo instante se apropriar das produções 

acadêmicas em Serviço Social, se atualizar, dentre outros requisitos fundamentais para se 

estar articulado com essa sociedade que vive em constante transformação.  Bravo (2004), 

pontua que para trabalhar na saúde o Assistente Social precisa: 

- Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que 

lutam pela real efetivação do SUS: 
- facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da Instituição, 

bem como de forma critica e criativa não submeter a operacionalização de seu 

trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta 

original do SUS: 
- Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros profissionais, espaços nas 

unidades de saúde que garantam a participação popular nas decisões a serem 

tomadas. Bem como, levantar discussão e defesa da participação critica também dos 

funcionários nesses espaços; 
- Estar sempre disposto a procurar reciclagem, buscar assessoria técnica e 

sistematizar o trabalho desenvolvido, bem corno estar atento sobre a possibilidade 

de investigações sobre a temáticas relacionadas a saúde. 
 

 

 Os pontos acima referenciados servem como alguns subsídios, lembrando que a 

intervenção profissional do Assistente Social, assim como de outras categorias, precisa estar 
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pautada na luta pela efetivação e defesa intransigente dos direitos sociais, na busca pela 

democratização das políticas sociais, na fiscalização e gestão das mesmas, dentre outros 

pontos defendidos pelo projeto ético político profissional e também das legislações 

regulamentadas, frutos de lutas intensas da classe trabalhadora e dos movimentos sociais.  
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CAPÍTULO III 

 

DIREITO À SAÚDE E A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 Neste último capítulo, tentaremos traçar uma discussão em torno dos limites e 

possibilidades de intervenção do Serviço Social no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de 

Carvalho. Sendo assim, o primeiro item trata um pouco sobre as particularidades do 

município de Rio das Ostras e algumas expressões da questão social presentes, por conta de 

sua inserção em uma região que é beneficiada pelos royalties
3
 do petróleo, havendo, 

consequentemente, grande crescimento populacional. Em seguida, com referencial no direito 

à saúde, um panorama institucional do Centro de Reabilitação, pontuando o perfil dos 

usuários, formas de abordagem das demandas. E por último, o trabalho do assistente social na 

instituição citada, tendo como base as observações, reflexões, vivência no período de estágio, 

assim como, de algumas entrevistas realizadas no decorrer do processo acadêmico, atrelando 

as discussões dos itens abordados no decorrer deste trabalho. 

 

3.1- Particularidades do município de Rio das Ostras e algumas expressões da questão 

social 

A cidade de Rio das Ostras está localizada a, aproximadamente, 170 km do Rio de 

Janeiro, e na região próxima à Bacia de Campos, cidade vizinha de Macaé, que atrai muitos 

imigrantes por conta dos empregos na área de extrativismo mineral. 
Atualmente pertence à baixada litorânea, composta pelos municípios de Araruama, 

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. 
Segundo dados contidos no site do município, a emancipação político-administrativa da 

cidade ocorreu em 10 de abril de 1992. Desde então, seu crescimento populacional é 

considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao ano. Dessa forma, a população está 

                                                
3
―Royalties é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma 

patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso 

ou comercialização. No caso do petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-

prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público.‖ 

(http://www.brasil.gov.br/governo/2013/09/sancionada-lei-que-destina-royalties-do-petroleo-para-saude-e-

educacao) 

http://www.brasil.gov.br/governo/2013/09/sancionada-lei-que-destina-royalties-do-petroleo-para-saude-e-educacao
http://www.brasil.gov.br/governo/2013/09/sancionada-lei-que-destina-royalties-do-petroleo-para-saude-e-educacao


41 

 

distribuída em uma área territorial de 229,50 Km de extensão, com mais de 90% na zona 

urbana do município. 
Assim como as demais cidades vizinhas, Rio das Ostras também tem vivenciado a 

influência da chegada das indústrias do extrativismo mineral na região. Segundo Sirelli 

(2012), a instalação da Petrobrás na cidade de Macaé em 1978 ocasionou modificações para a 

estrutura produtiva da cidade, como das localizadas em seu entorno. A pesca e a agropecuária, 

que eram a base da economia local, perdem destaque em função do crescimento e grande 

absorção de força de trabalho na área petrolífera, que, aliado à chegada de diversas empresas, 

reconfiguram a estrutura local em seu aspecto migratório, social, político e econômico. 
Cabe dizer que após a regularização da lei do petróleo em 1997 (que estabelece novos 

critérios de cálculo e distribuição dos royalties para o municípios), diversos municípios do 

Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados
4
 com o recebimento dos royalties, podendo estes 

últimos ser utilizados no investimento e promoção das politicas públicas. 
Dando seguimento, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a população do município de Rio das Ostras, no ano de 2013, é composta por 

122.196 habitantes. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 
 

Consequentemente, novas demandas em termos de politicas públicas surgem como fruto 

destas modificações migratórias, sejam elas na Saúde, Assistência, Habitação, dentre outras, 

como é o caso de Rio das Ostras. 
Através do gráfico anterior, torna-se perceptível o exorbitante crescimento populacional 

nos últimos anos. Este crescimento gira em torno da busca por trabalho, tendo em 

                                                
4
 Ver Anexo A – Tabela de valores dos royalties + Participações Especiais Anuais sobre Receita Tributária, 

199/2013 de Rio das Ostras. 
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consideração que muitos trabalhadores procuram a cidade no intuito de encontrarem bons 

empregos, melhores oportunidades. 
Todavia, vislumbra-se na região o aumento da pobreza, da criminalidade e tráfico de 

drogas, a ―favelização‖ das cidades, o desemprego, dentre outras expressões da questão social 

que fazem parte da contemporaneidade. 
A região que mais recebe royalties do país (conforme na tabela do anexo A, pode-se notar 

que só no ano de 2012, foram R$ 348.835.716,27, destinados ao município) é onde se 

expressam altos níveis de desigualdade, de desemprego (já que as pessoas são encantadas pelo 

fetiche do petróleo colocado pela mídia, e quando chegam a realidade é outra, pois, nem todos 

que chegam são qualificados para conseguirem os cargos desejados, ficam sem emprego e à 

mercê de benefícios assistenciais para garantir sua sobrevivência, habitação, por exemplo, 

tendo em vista o alto custo do mercado imobiliário, entre outros), de precarização dos 

serviços públicos, de baixo investimento em políticas para uma melhoria da qualidade de vida 

da população. 
Conforme dados do IBGE (2010), 2,9% da população vivia em situação de extrema 

pobreza, aproximadamente 3.078 pessoas viviam com renda domiciliar per capita inferior a 

setenta reais, dentre as quais 1.216 pessoas estavam na faixa etária de 15 a 39 anos, 

representando idade reprodutiva. Como exemplo, a demanda por programas de transferência 

de renda – para os quais são encaminhados após atendimentos em muitos dispositivos do 

município - que visa complementar os rendimentos da população em situação de 

vulnerabilidade social, por meio de benefícios financeiros. 

Há de mencionar o capítulo II da Constituição Federal de 1988, que versa sobre os 

Direitos Sociais no Art. 6.º diz: ―(*) São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição‖. 
Segundo Mattos (2005) 

A promoção de saúde se faz por meio de educação, da adoção de estilos de vida 

saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais da produção 

em ambientes saudáveis. Está estreitamente vinculada, portanto, à eficácia da 
sociedade em garantir a implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade 

de vida e ao desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente a realidade e 

promover a transformação positiva dos fatores determinantes da condição de saúde. 

(p. 221) 
 

É real a existência de royalties, todavia, não se tem juntamente o investimento e uso 

adequado desse recurso, fazendo com que cresça cada vez mais as práticas clientelistas típicas 

da região. 
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Como denota Cruz (2011, s/p) os recursos são utilizados de formas arcaicas que dão 

continuidade nas relações coronelistas
5
 e clientelistas. 

O grupo de poder hoje dominante no plano político-administrativo, à escala local, 

não necessita de desenvolvimento econômico para se reproduzir e manter o domínio, 

pois tem os royalties para serem utilizados para o clientelismo que rende votos. 

Alguns componentes políticos fundamentais da estratégia de dominação das elites 

tradicionais da "era do açúcar", de caráter autoritário e conservador, sobrevivem, 
apropriados, atualizados e acrescidos de novos elementos e atributos, pelos grupos 

dominantes atuais, o que explica, em parte, a convivência, no Norte Fluminense, 

entre atividades econômicas estratégicas no plano nacional, e padrão 

subdesenvolvido da socioeconomia local. 
 

Assim, pode-se notar que são claras as expressões e agravamento da questão social, 

em contrapartida com políticas de proteção social que não têm sido efetivadas conforme 

deveriam ser, e a cada ano que passa, a população aumenta grandemente, fato que é 

preocupante, já que são conhecidas as condições para que os sujeitos se insiram no mercado 

de trabalho, ou seja, é necessário ter qualificação e o que se observa é a falta da mesma. 

 

3.2 - O direito à Saúde: um panorama baseado no Centro de Reabilitação Laércio 

Lúcio de Carvalho 

 

A legislação do SUS, em seu Art. 2º coloca a saúde como um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Dessa maneira, como diz no parágrafo primeiro, o dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Assim, mesmo havendo dever do Estado, não é excluído o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. Também diz respeito à saúde as ações que se propõem a 

garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, como 

colocado no parágrafo único. 

Segundo o IBGE, Censo 2000, no Brasil existiam 24,6 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência ou incapacidade, o que representa 14,5% da população6. A partir destes 

                                                
5
O coronelismo, como aponta Leal, é concebido ―como resultado da superposição de formas desenvolvidas do 

regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada [...] É antes uma forma peculiar de 

manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e 

exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base representativa [...] 

É, sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a 

decadente influência social dos chefes locais [...] (LEAL, 1975, p.20). 
6
http://portal.mj.gov.br/conade/ 

 

http://portal.mj.gov.br/conade/
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dados verificou-se a necessidade de criação de política social especialmente direcionada a esta 

parcela da população que perante a constituição é portadora dos mesmos direitos que qualquer 

outro indivíduo, decorrendo as leis que seguem: 

 Legislação do SUS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS 

- Legislação Estruturante do SUS, Parte II, Coletânea de Atos Normativos, item 16 - 

portadores de deficiência – reabilitação, p.514 7 

 

 Lei de acessibilidade decreto lei 5296 de 02 de dezembro de 2004; 

 

 Legislação Institucional do CONADE: Leis 7853/89;  Decreto 

3298/99;  Decreto 5296/04 

 

O Congresso Nacional decreta:  

 
O Estatuto do Portador de Deficiência: Lei nº 7853 de 24/10/1989 Diário Oficial 

da União de 10/25/1989 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses 

coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 

define crimes, e dá outras providências. 

 

Ademais, segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, é direito 

de toda pessoa com deficiência ser atendida nos serviços de Saúde do SUS, isso inclui desde 

as unidades básicas de Saúde até os serviços de Reabilitação, assim como os Hospitais. 

Esse direito compreende as ações de prevenção, cura e reabilitação, incluindo 

consulta médica, tratamento odontológico, procedimentos de enfermagem, visita dos 

agentes comunitários de saúde, exames laboratoriais e medicamentos distribuídos 

pelo SUS. Isso inclui ainda o direito de receber órteses, próteses e meios auxiliares 

de locomoção de que necessitem complementarmente ao trabalho de reabilitação e 

terapias. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência define, portanto, 

amplo leque de possibilidades, que vai da prevenção de agravos à proteção da saúde, 

passando pela reabilitação. 8 

 

Dentro desse leque é regulamentado que a organização das ações de Saúde e Reabilitação se 

dá a partir de núcleos de atenção integral na Saúde da família. Não obstante,  

Essas equipes deverão dar suporte técnico (supervisão e capacitação) às equipes 

responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde (PSF e ACS), além de 

intervenção à pacientes. São unidades especializadas de abrangência regional, 

qualificadas para atender às pessoas com deficiência. Equipes formadas por alguns 

desses profissionais, tais como médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e nutricionista, fazem esse trabalho. 
Nessas unidades são realizadas a avaliação de cada caso, e planejamento do processo 

de reabilitação.9 

 

Segundo o site
10

 da prefeitura, a cidade de Rio das Ostras conta com 10 postos de 

                                                
7 http://www.conass.org.br/arquivos/file/legislacaodosus.pdf 
8
 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=927 

9 http://portal.saude.gov.br/portal/sas/sapd/area.cfm?id_area=915 
10

http://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-de-saude.html 
 

http://portal.mj.gov.br/conade/leis.asp#_blank
http://portal.mj.gov.br/conade/decretos.asp#_blank
http://portal.mj.gov.br/conade/decretos.asp#_blank
http://portal.mj.gov.br/conade/decretos5296.asp#_blank
http://www.conass.org.br/arquivos/file/legislacaodosus.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=927
http://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-de-saude.html
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saúde, dois Centros de Saúde, localizados nos bairros Extensão do Bosque, e em Nova 

Cidade, dois Centros de Reabilitação, no Centro e em Rocha Leão, Pronto-

Socorro, Unidade de Dor Torácica - UDT, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, 

Farmácia e Hospital Municipal. 

No Centro de Saúde do bairro Nova Cidade, são encontrados atendimentos de 

Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Pediátrica, Cirurgia Ginecológica, Proctologia, Angiologia, Hematologia, Gastroenterologia, 

Neurologia, Neuropediatria e Nutrição. Também existem serviços oferecidos pela 

Fisioterapia, Serviço Social, Odontologia, Consultas de Enfermagem e Vacinação. Dentro os 

serviços em destaque podemos citar o serviço de lesões dérmicas, Gestação de alto risco e 

Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente – Nasa. 

No Centro de Saúde do bairro Extensão do Bosque, encontram-se atendimentos de  

Oftalmologia, Alergologia, Ortopedia, Cirurgia Ortopédica, Homeopatia, 

Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Nutrição, Cardiologia, Reumatologia, Dermatologia, 

Mastologia e Pediatria. 

O Pronto Socorro Municipal recebeu uma área específica para atendimento de 

transtornos mentais, teve sua recepção ampliada e ganhou porta eletrônica e áreas separadas 

para a triagem de pacientes. Os consultórios e a Unidade de Trauma foram ampliados. O 

Pronto-Socorro conta com posto de coleta de sangue e sala de medicamentos. Para os 

atendimentos existem Médico Socorrista, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Cirurgia Geral, Neurologia e Nefrologia. E dentro os demais serviços oferecidos, existem os 

Atendimentos de urgência/emergência psiquiátrica, Administração de medicamentos 

prescritos após a consulta, Exames (laboratoriais, radiológicos e eletrocardiogramas) 

Imobilização ortopédica, Central de marcação de exames para pacientes graves e pacientes 

internos, Unidade de Dor Torácica (para urgências/emergências cardiológicas) e Equipe de 

Resgate (para urgência/emergência: acidentes domésticos, acidentes de trânsito, ocorrências 

em escolas e em vias públicas). 

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), são oferecidos atendimentos do Serviço 

Social, Psicologia, Terapia Ocupacional, Psiquiatria, Enfermagem, Técnico de Enfermagem, 

Atendimento Clínico em Regime de Atenção Diária , Atendimento Multidisciplinar, 

Atendimento ao Usuário e à Família, Administração de Medicação, Acompanhamento de 

Internações, Oficinas Terapêuticas, (Caminhada, Culinária, Futebol, Dança Sênior) e Rádio 

CAPS, ComuniCAPS e artesanato em parceria com a Fundação de Cultura. 
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Na Farmácia Municipal, os usuários encontram os serviços de Dispensação de 

Medicamentos, Farmácia Básica, Programa Hipertensão e Diabetes, Programa Tabagismo, 

Programa DST/Aids, Programa Hanseníase, Programa Tuberculose, Programa Saúde da 

Mulher, Fórmulas Infantis, Tratamento Especial, Insulina e Tiras Reativas para Glicemia. 

No Hospital Municipal: existem atendimentos emergenciais na Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Nefrologia, 

Hematologia, Infectologia e CTI; Cirurgias Eletivas: Pediatria, Vascular, Proctologia, 

Mastologia, Ortopedia, Urologia, Buco Maxilo e Geral; Consultas Ambulatoriais:Urologia, 

Neurocirurgia, Cirurgia Vascular e Teste da Orelhinha. Para os atendimentos existe a equipe 

Multidisciplinar composta por profissionais da Fonoaudiologia, Fisioterapia, Serviço Social, 

Psicologia e Nutrição; e também oferece exames laboratoriais em geral, Imagem: Raio-X, 

Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia, Endoscopia e Colonoscopia, Cardiológicos: 

Ecocardiograma, Teste Ergométrico, Eletrocardiograma. 

Existe, também no município, a Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria, 

que oferece atendimentos do Serviço Social, Marcação de Exames, Cadastro do Cartão 

Nacional de Saúde, Cadastro dos Estabelecimentos e Profissionais de Saúde, Faturamento 

Ambulatorial e Hospitalar, Controle da Produção Ambulatorial de todas as unidades de saúde 

e TFD - Tratamento Fora Domicílio - encaminhamento para cirurgias e procedimentos de alta 

e média complexidade, transporte para exames, consultas, avaliações e internações em 

diversos hospitais do RJ. 

O Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho (CRLLC) é uma instituição 

de caráter público, municipal, prevista no SUS, e que integra a rede de atenção à Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras. 

A instituição existe há 18 anos na cidade de Rio das Ostras. Foi criado em 1996, a 

princípio de uma demanda particular, pessoal, mas que tornou-se uma demanda coletiva após 

sua criação possibilitando acesso aos serviços que não existiam no município. 

          Os serviços, primeiramente, eram prestados em uma casa, o atual CAPS, localizado na 

Rua Rego Barros, Centro, sendo que no começo, somente o espaço interno da casa era 

utilizado para atender as demandas de reabilitação do município, e a parte de trás era usada 

pela vigilância sanitária. 

         A ampliação da sede e seu deslocamento para outro local marcou de forma importante a 

trajetória do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, pois esta mudança 

possibilitou a ampliação do atendimento a um número maior de usuários, de forma mais 
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qualificada na época, conforme relatos. 

 Segundo informações trazidas por funcionários da instituição, o ano de 2005 marcou 

de forma importante, pois, foi quando a instituição foi reorganizada através de uma Gestão 

Participativa. Houve a divisão das equipes interdisciplinares separando os serviços da 

Reabilitação e Saúde mental, além da ―valorização de um espaço para reuniões de equipes 

técnicas, com estudos de casos e desenvolvimento de estratégias para melhoria do Serviço de 

Reabilitação.‖ (CRLLC, 2011, s/ p.) 

Atualmente o CRLLC tem como finalidade atender os usuários através dos 

ambulatórios da Reabilitação Física, Saúde Mental, e CAPS AD
11

 (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas) que oferece tratamentos dos usuários de álcool e outras drogas. 

Esses atendimentos são divididos entre as equipes multidisciplinares que desenvolvem 

atividades como a Porta de Entrada Única
12

, Reuniões de equipes de Crianças e Adolescentes, 

e de Adultos e Idosos, atendimentos individualizados por especialidade e atendimentos em 

grupo de várias modalidades. 

Para a realização desses atendimentos, o CRLLC conta com as especialidades de 

Fisiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Neurologia, Neuropediatria, Psicologia, Serviço Social 

e Terapia Ocupacional. 

Partindo desses pressupostos, a instituição tem como objetivo reabilitar os usuários 

que chegam, com suas demandas diversificadas, trabalhar com os mesmos suas dificuldades – 

tanto as que o trazem ao CRLLC, quanto as socioeconômicas e as que se encontram em suas 

relações sociais, abrangendo não somente o problema específico, compreendendo o usuário na 

perspectiva de totalidade, demandas encontradas em outras esferas, seja ela social, familiar, 

física, psicológica, e assim por diante, nas quais possam realizar sua intervenção, e assim 

melhor atender suas necessidades. 

Destarte, a população usuária do CRLLC é configurada de forma diversificada. 

                                                
11

Os atendimentos dessa especialidade não são o foco deste trabalho. Contudo, gostaria de explicitar que, 

segundo um profissional entrevistado, apesar do governo dizer que o serviço existe na cidade, o título não pode 

ser atribuído ao mesmo, pelo fato de não ser algo ainda constituído como tal, e que apenas ocupa o mesmo 

espaço que deveria ser exclusivo aos atendimentos da reabilitação física. Porém, é uma discussão que está para 
além do foco em questão, mas que não pode ser excluído, tendo em consideração os limites que o mesmo causa 

na ampliação do espaço, que deveria ser exclusivo de um serviço. 

 
12

A Porta de Entrada Única é um atendimento interdisciplinar, triagem, criado em 2007, em que toda a equipe se 

reúne para acolher os casos que chegam pela primeira vez. Neste momento a equipe escuta as demandas dos 

usuários que chegam, analisa os casos e realiza os primeiros encaminhamentos. Os atendimentos são registrados 

em um livro próprio do serviço, que funciona também como lista de espera quando há grande demanda e pouco 

número de profissionais para atender. 
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Através da observação puderam-se perceber usuários de distintos níveis sociais. Entretanto, a 

partir de análises pode-se explicitar que existe uma predominância de população pauperizada, 

que em muitos casos não tem conhecimento dos serviços existentes na instituição e seu 

significado. Isso se observa mediante a Porta de Entrada Única, os atendimentos, 

prontuários e os relatos dos próprios usuários que sinalizam os locais de moradia (em 

bairros mais afastados e mais precarizados), as condições de trabalho, que são em sua 

maioria informais e sem proteção, e do grau de escolaridade, tendo em vista que muitos dos 

usuários não concluíram sequer o ensino fundamental. 

Esse conjunto de precariedade, seja nas formas de moradia, de inserção no mundo do 

trabalho, do grau de escolaridade e, portanto de acesso à riqueza, informação e conhecimento 

produzidos socialmente são expressões da questão social presentes no cotidiano institucional e 

de vida da população no município de Rio das Ostras. Além desses fatores, são nítidas as 

expressões do ―coronelismo‖ local que limita bastante, a sociedade e também muitos 

funcionários, no que tange a busca da garantia de direitos. 

Como a instituição é voltada à reabilitação, inclusive de deficiências temporárias, o 

perfil da população usuária pode ser traçado a partir do caráter de cada equipe do CRLLC, 

ou seja, se a equipe é de crianças e adolescentes, este é o publico alvo seguido de seus 

responsáveis (há casos que o tratamento do problema da criança e/ou do adolescente está 

diretamente atrelado ao atendimento e tratamento dos problemas do núcleo familiar, que 

consiste em alguns procedimentos
13

), a abordagem é realizada por faixa etária, conforme a 

classificação das equipes (já citado anteriormente). 

Assim, observa-se, de forma mais clara, nos gráficos abaixo (1 e 2) as necessidades 

mais recorrentes nas equipes de reabilitação e suas indicações: 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

A família comumente passa por uma entrevista social, junto ao assistente social da equipe que acolhe, e esta 

detecta as demandas que estão ocultas no núcleo familiar – isto se dá mediante as entrevistas onde os usuários 

expõem suas dificuldades, sua história e condições de vida, etc -, colhe as informações, reflete sobre elas e leva o 

caso para a reunião de equipe, elucidando fatos e compartilhando informações necessárias ao debate sobre o 

mesmo. Após este debate os profissionais identificam onde seu atendimento pode ou não acelerar a recuperação 

das condições para que aqueles usuários possam se desenvolver satisfatoriamente em qualquer das 

especificidades do Centro de Reabilitação. 
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1 - Demandas mais recorrentes na equipe de Reabilitação de Crianças e Adolescentes 

 

Fonte: Equipe de Reabilitação do CRLLC para apresentação na 8ª Conferência Municipal de Saúde de Rio das 

Ostras. 

 

 

 

2 - Demandas mais recorrentes na Porta de Entrada Única de Adultos e idosos 
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Fonte : Equipe de Reabilitação do C.R. Laércio Lúcio de Carvalho para apresentação na 8ª Conferência 

Municipal de Saúde de Rio das Ostras. 

 

Sobre os locais de moradia – que não são todos identificados -, pelas entrevistas foi 

possível perceber que a maioria vive em locais mais distantes, de pouco acesso e demora para 

conseguir atendimento nos serviços. Vivem em casas alugadas e até mesmo de favor. Sobre a 

situação trabalhista, um número considerável não tem emprego formal, não são 

contribuintes do INSS, sem proteção social, e os empregos informais ocasionam problemas de 

saúde que os fazem recorrer a instituição, no caso dos adultos. 

Além desses, ainda há na instituição tratamento para recuperação de crianças, 

adolescentes e adultos que tenham iniciado o uso de álcool ou outras drogas
14

; tratamento dos 

que sofrem de transtorno mental e comportamental, sendo este último o mais frequente na 

equipe de Saúde Mental, conforme apontado por profissionais da equipe; e pessoas em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Mesmo não sendo uma instituição voltada à política pública de Assistência Social o 

usuário é encaminhado para as unidades onde existe o atendimento do qual necessita. Ou seja, 

é uma das demandas espontâneas
15

 que chegam ao CRLLC e o profissional do Serviço Social, 

                                                
14

Bebidas e entorpecentes. São atendidos na equipe do CAPS AD, que como já pontuando anteriormente, é um 

serviço que ocupa o mesmo espaço físico da Reabilitação, limitando o mesmo no que tange à ampliação dos 

demais serviços. 
15

Demandas espontâneas se referem àquelas que chegam à instituição sem encaminhamento profissional, como 

por exemplo, o encaminhamento médico. São as pessoas que procuram a instituição ou determinado profissional 

por conta própria. 
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na sua competência
16

, encaminha o usuário para os serviços, projetos ou programas da rede 

que melhor os atendem, seja na saúde, educação, assistência ou outro serviço público que faça 

parte das orientações para suas demandas. 

Aqui podemos citar os seguintes programas da rede, para onde são encaminhados os 

usuários, conforme suas necessidades, dentre os quais, realizam intersetorialidade com o 

CRLLC: Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) – através de encaminhamentos a outras 

especialidades e demais projetos e programas; CRAS/SEMBES – Projeto ―Feliz Idade‖, 

―Vencendo Barreiras‖, ―Começar de Novo‖, Balcão de empregos, aquisição de material 

(órteses e próteses, entre outros); SEMEL – Projetos que propiciem a prática de atividade 

física – Projeto ―Bom Dia‖, ―Superar Acqua‖, Hidroginástica, etc.; Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) – Parceria entre a Educação e o CRLLC, através de reuniões para 

discussão e encaminhamento de casos/crianças e adolescentes; Fundação de Cultura – 

Fundição – implementação de oficinas; Projetos Sociais não governamentais (CRLLC, 2011, 

s/ p.). 

 

3.3 O trabalho do Assistente Social no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de 

Carvalho 

 

 Como já citado no decorrer deste trabalho, no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de 

Carvalho existem três diferentes equipes, divididas entre os atendimentos ao público infanto-

juvenil e adulto. Em cada uma dessas equipes e suas divisões há um assistente social em sua 

composição. 

Desta maneira, o profissional de Serviço Social em seu cotidiano desenvolve 

atividades como atendimentos/entrevistas sociais, sejam elas individuais ou em grupo, assim 

como participa da a) Porta de Entrada Única e de atendimentos conjuntos com profissionais 

de outras áreas; b) reuniões com a equipe de trabalho e com os demais funcionários da 

instituição, que são as reuniões gerais; c) encaminhamentos para profissionais da própria 

instituição e relatórios sociais; d) encaminhamentos para a rede de serviços públicos, quando 

necessário; e) visitas domiciliares ou institucionais (com a presença das estagiárias e também 

algum profissional de outra área), quando necessário e possível; f) orientação social, 

socialização de informações sobre direitos e, g) supervisão direta de estagio. 

Dentre o instrumental técnico (ferramentas) utilizado com mais frequência e as ações 

                                                
16

Conforme lei 8662/93, ―art.4º constituem competências do Assistente Social: III. Encaminhar providências, e 

prestar  orientação social a indivíduos, grupos e à população.‖ 
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do cotidiano profissional do assistente social no CRLLC constam: atendimentos individuais, a 

Porta de Entrada Única e a reunião com a equipe interdisciplinar, que é semanal, e registrada 

em livros-ata e o próprio livro da Porta de Entrada, encaminhamentos, orientações e 

socialização de informações, que podem agilizar o atendimento ao usuário; investigar 

demandas não aparentes – isto é, aquelas que em muitos casos não são percebidas no primeiro 

contato, na Porta de Entrada, por exemplo, e são detectadas após um contato maior, como 

uma entrevista ou visita - que envolvem o bem estar do usuário para além de sua 

individualidade, como ser social na totalidade de suas relações sócio familiares, utilizando-se, 

portanto, de uma visão e posicionamento que investiga o fato em sua essência e não somente 

o dado aparente; isso lhe permite elaborar, desenvolver e implementar ações que vão ao 

encontro das necessidades do usuário, identificando programas que atendem às demandas do 

usuário, viabilizando direitos dentro do possível. 

O serviço Social, portanto, faz parte do quadro de equipes - multidisciplinares - que 

atendem os usuários do CRLLC. Sua presença é de fundamental importância para o 

desenvolvimento do trabalho ali realizado. Vale aqui, retomar a ideia de Iamamoto (1998) 

quando afirma que o Serviço Social é uma profissão circunscrita no processo de produção e 

reprodução das relações sociais, tendo como objeto de trabalho as diversas expressões da 

questão social. Isto quer dizer que seu trabalho tem efeitos nas condições materiais, reais e 

sociais, particularmente na reprodução da força de trabalho, daqueles que para sua 

sobrevivência dependem da venda de força de trabalho do assistente social. Essa reprodução 

da força de trabalho é assistida pelos serviços sociais existentes, organizados em programas, 

dentre os quais são essenciais nas áreas de Saúde,  Educação e outras, que influem 

diretamente na sobrevivência social e material da população demandante dos mesmos.   

Iamamoto (idem) elucida que, além do efeito material resultante do trabalho do 

assistente social, (como por exemplo, viabilizar o acesso a um óculos, medicamentos, 

próteses), o Serviço Social ―também tem efeitos no campo do conhecimento, dos valores, dos 

comportamentos, da cultura, que, por sua vez, têm efeitos reais interferindo na vida dos 

sujeitos.‖ (p.68) 

Cabe dizer que Serviço Social no CRLLC tem sua intervenção ainda em processo de 

construção. A princípio começou observando a dinâmica institucional, em seguida, foi se 

inserindo conforme sua participação em reuniões de equipe, na Porta de Entrada Única, etc. 

Com o passar do tempo, o Serviço Social tem conseguido realizar tarefas socioeducativas, tem 

dado esclarecimentos, no intuito de formar consciência de direitos e enfrentamento do 

clientelismo. Isto foi visualizado no período de estágio e participação, assim como, 
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observação dos atendimentos realizados, nas formas de abordagem com os usuários. 

Desta maneira, a intervenção junto à realidade social dos usuários pode agilizar o 

desvelar de situações que muitas vezes impedem que os tratamentos tenham os resultados 

esperados, pois a investigação da realidade social detecta demandas que estão encobertas e 

que requerem encaminhamentos e acompanhamentos mais aproximados, para que estas 

demandas sejam realmente atendidas. Diante das habilidades e competências demonstradas no 

cotidiano profissional na instituição, percebemos que os assistentes sociais têm sua presença 

solicitada diversas vezes, para a intervenção nos mais distintos casos e situações. 

A categoria atuação do serviço' retém não somente a base empírica das ações 

(registro de casos, atendimentos, procedimentos, caracterização da população-alvo e 

outras atividades), como também contempla as relações que fundam a estrutura do 

serviço, seus processos e ainda inclui o conjunto de representações articuladas pelos 

atores sociais entre esta ação. (DESLANDES, 1997, p. 106). 
 

A atuação do Serviço Social no CRLLC considera o usuário como sujeito de direito, 

cidadão que independente de sua condição socioeconômica é parte do coletivo social, que 

como tal deve acessar a riqueza socialmente produzida, ainda que através das políticas sociais. 

Clarifica e problematiza junto ao usuário suas condições de vida, levando-o a uma reflexão no 

sentido de ampliar o acesso aos serviços.     

É necessário ser um profissional qualificado na execução, gestão e formulação de 

políticas sociais públicas, com uma postura crítica e ao mesmo tempo, criativa e 

propositiva, ou seja, um profissional que possa responder com ações qualificadas 

que detectam tendências e possibilidades impulsionadoras de novas ações, projetos e 

funções, rompendo com atividades rotineiras e burocráticas, [...] (SARMENTO, 

2000, p. 100). 
 

Contudo, além desses pontos que podem ser considerados positivos e de grande 

importância para a intervenção, para a categoria profissional, assim como para os usuários, há 

de se explicitar a inexistência de um projeto de intervenção – fato, infelizmente, comum na 

contemporaneidade, devido às formas como tem sido geridas as rotinas de trabalho e que 

muitas vezes não permitem ao profissional que reflita mais profundamente sobre seu processo 

de trabalho, no caso do CRLLC, em especial, o fato de ter uma intervenção ainda sendo 

construída -, e o não reconhecimento do que exatamente faz o Serviço Social, o que não dá 

clareza necessária do trabalho profissional. Essa não definição quanto às atribuições 

profissionais, frequentemente, ―empurra‖ as demandas espontâneas que chegam à instituição 

para o Serviço Social, colocando o profissional em situações de escolha entre atender ou não, 

o que não é o correto, e é o que vai contra os princípios defendidos pela categoria. Isto rebate 

diretamente na prática e na garantia de direitos. 

Aqui referenciamos aqueles, que por conta própria, procuram o assistente social na 
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instituição por motivos diversos, mas que por, simplesmente o conhecerem, ou até mesmo, 

pelos próprios funcionários administrativos que trabalham na recepção e acionam, 

encaminham estes usuários ao assistente social, por simplesmente achar que o profissional 

poderá ―dar um jeitinho‖. 

Neste sentido, esses encaminhamentos interferem na percepção do significado real da 

profissão para os sujeitos, para os usuários, até mesmo para a categoria, que diferentemente de 

outras, acaba por não ter reconhecidas suas reais atribuições por parte dos demais, em muitos 

casos. Assim, o profissional, neste momento, precisa planejar seu trabalho, sistematizá-lo, 

delinear seu espaço, avaliar diante desses diversos casos espontâneos o que é de sua 

competência, no sentido de não contribuir com uma prática assistencialista que não reconhece 

o papel do assistente social diante da formulação de politicas públicas no intuito de 

possibilitar a garantia de direitos. É crucial dar sentido ao trabalho no intuito de fugir das 

improvisações. 

A respeito desses itens, é importante dizer que tem sido frequente o empenho 

profissional em pedir aos funcionários da administração certo cuidado, e não acionarem o 

Serviço Social espontaneamente, somente nos casos encaminhados, que são demandas 

institucionais, exatamente no intuito de não confundir a atuação profissional.  

Para exemplificar melhor um pouco do cotidiano institucional, tomarei como base 

algumas análises realizadas através de entrevistas
17

 feitas com dois profissionais e uma 

usuária dos serviços da instituição, e também de dados obtidos por meio da equipe. 
 Através de entrevistas realizadas e a experiência do campo, torna-se claro como as 

modificações do sistema capitalista envolvem toda uma gama de rebatimentos nas formas de 

organização do trabalho, no redimensionamento do papel do Estado, nas formas de gerir as 

políticas públicas e de atender as demandas sociais, pelo que influem diretamente no trabalho 

profissional e em suas formas de responder a população. 

 Primeiramente, gostaria de ressaltar a análise feita pela assistente social, que fora 

supervisora do estágio. A mesma, durante a entrevista, pontuou que temos no Município uma 

administração lenta da coisa pública, algo que não é só da região, mas faz parte de uma forma 

de organizar a sociedade, e envolve toda uma estrutura macroeconômica e revela uma 

verdadeira expansão precária. Esta administração refere-se, por exemplo, à demora para se 

obter recursos para atender demandas. No caso da instituição, recursos materiais como 

                                                
17

As informações trazidas foram obtidas através de entrevistas realizadas, com algumas perguntas a respeito do 

tema em questão e foi solicitado a autorização de reprodução das ideias a e informações a partir de um Termo de 

Consentimento (Anexos B e C). 
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órteses, próteses, equipamentos, exames para fechar diagnósticos dos pacientes, a própria 

estrutura do local, que já não suficiente para atender a demanda que chega, necessitando de 

urgente ampliação, como também a própria admissão de mais profissionais para completar o 

quadro da instituição, dentre outros. 

 Desta forma, cabe ressaltar que o gestor faz um pedido hoje para chegar daqui há um, 

dois anos depois, por exemplo, além de outras questões que permeiam a realidade 

institucional. 

Diante disso, um exemplo que mostra a dicotomia entre direitos normatizados em lei e 

o acesso aos mesmos se reflete na questão do direito básico a exames para diagnóstico – item 

este integrante da política nacional da Saúde da pessoa com deficiência, citado no item 3.2 

deste trabalho. Foi perceptível a demora para o acesso aos serviços vivenciada pelos usuários 

atendidos. Dentre casos marcantes durante o ano de 2011 tem-se o de uma criança que 

esperava há dois anos para realizar um exame e fechar diagnóstico para que a profissional que 

a atendeu soubesse como direcionar sua intervenção. Cabe destacar que tal exame poderia 

evitar problemas no futuro se os diagnosticasse precocemente.  Aliado a isto, soma-se, ainda, 

a questão da falta de medicação para os pacientes no município, que é muito perceptível na 

equipe de Saúde Mental, por exemplo. 

Tais situações, assim como muitas outras vivenciadas cotidianamente pelos profissionais 

que atuam nas políticas públicas, principalmente, representam grande ironia tendo clareza de 

que a região é umas das que mais beneficiadas pelos recursos do extrativismo mineral, sem 

mencionar o próprio recurso que é destinado à saúde, que segundo o Portal da Transparência, 

foram R$ 4.087.297,31 do Governo Federal destinados à Saúde no município de Rio das 

Ostras em 2013. Um número que nos faz refletir seriamente sobre o destino que tem tido tais 

recursos. 

São muitos casos que surgem e nem sempre podem ser respondidos em sua totalidade por 

conta dessa forma ―cruel‖ de gerir a coisa pública e que expressam a disparidade existente. E 

isso não é algo particular do Centro de Reabilitação. Assim, tais ―faltas‖ rebatem no trabalho 

do assistente social de forma que o mesmo nem sempre consegue atender os usuários e 

responder suas demandas, impondo limites ao atendimento.  

O contexto atual da instituição explicita de forma clara a disparidade existente: o espaço 

não é suficiente, os profissionais têm estado sobrecarregados, não podendo acolher todas as 

demandas, ocasionando assim, filas de espera, que no período de estágio, se aproximava ou 
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ultrapassava os duzentos para a área de fonoaudiologia
18

, na equipe de reabilitação de 

crianças e adolescentes, por exemplo. 

Como foi visto no início deste capítulo, a cidade de Rio das Ostras convive com um 

crescimento populacional exorbitante. Infelizmente, este não vem sendo acompanhado pelo 

crescimento de profissionais para absorverem a crescente demanda que vem surgindo nos 

dispositivos de atendimento. Através dos gráficos e tabelas abaixo é possível visualizar tal 

situação até o período de 2010. 

 

RELAÇÃO ENTRE CRESCIMENTO POPULACIONAL E ACOLHIMENTO EM 

PORTA DE ENTRADA ÚNICA 

 

Fonte: Equipe de Reabilitação do C.R. Laércio Lúcio de Carvalho para apresentação na 8ª Conferência 

Municipal de Saúde de Rio das Ostras 

 

 

                                                
18 A respeito dessa especialidade, cabe dizer aqui que na equipe de reabilitação de crianças e adolescentes, até 

pouco tempo existia apenas uma profissional, trabalhando com redução de carga horária. Há poucas semanas, 

segundo informações da assistente social, que chegou mais outra para compor a equipe. 
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ESTATÍSTICA DE ENTRADA ANUAL NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO* 

ANO  ACOLHIMENTO EM 

PORTA DE ENTRADA 

ÚNICA  

POPULAÇÃO ANUAL 

(*)  

 POPULAÇÃO 

RECEBIDA  (%)  

2007  637  51.906  1,23%  

2008  1.076  91.085  1,18%  

2009  1.294  96.620  1,34%  

2010  1.227  105.676  1,16%  

Fonte: DATASUS apud apresentação elaborada pela equipe de Reabilitação do CRLLC. 

ANÁLISE DO TEMPO DE ESPERA ENTRE ACOLHIMENTO E INÍCIO DE 

ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE FATO (**) 

 
ANO  Acolhimento em 

Porta de Entrada 

Única  

População 

Anual  

População 

recebida (%)  

Número de 

Profissionais (*)  

Média do 

Tempo de 

Espera  

2007  637  51.906  1,23%  55  Menos de 1  

mês  

2008  1.076  91.085  1,18%  55  1 à 2 meses  

2009  1.294  96.620  1,34%  55  1 à 2 meses  

2010  1.227  105.676  1,16%  30  + de 5 meses  

(*) Média de profissionais, pois no decorrer do período houveram alterações 

(**) Elaborado pela equipe de Reabilitação do C.R. Laércio Lúcio de Carvalho para apresentação na 8ª 

Conferência Municipal de Saúde de Rio das Ostras. 

 

 A respeito das tabelas visualizadas anteriormente, pode-se aferir que o tempo de 

espera só aumentou com o passar dos anos, o que apresentou certa decadência para os 

atendimentos da instituição no período analisado. Juntamente, o número de profissionais 

também foi alterado para um número inferior, mesmo tendo ocorrido mudanças na gestão 

municipal, no ano de 2013. Neste aspecto, atualmente, mantém-se a mesma tendência, e a fila 

de espera só tem aumentado, considerando, também, um problema que é antigo, que é o fato 

da demissão dos antigos funcionários, contratados, que faziam parte das equipes, ainda na 

gestão do prefeito Carlos Augusto. 
 Sobre este último fator, cabe dizer que, no ano em que conheci a instituição, em 2010, 

ano em que iniciei o estágio supervisionado, o Centro de Reabilitação estava vivendo um caos 

por conta da demissão dos contratados. As equipes eram mais completas e passaram por esta 
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―reestruturação‖ no corpo de profissionais. Essa queda no numero de profissionais, conforme 

observado na instituição, até hoje não foi suprida, o que tem ocasionado um tempo cada vez 

maior na fila de espera para os usuários que precisam de atendimento. 
A respeito do trabalho do Serviço Social na Porta de Entrada Única, é notório que este 

tem sido muito importante, tendo em vista a PEU ser um atendimento acolhedor, 

multidisciplinar, onde tem a presença de vários profissionais, e o profissional de Serviço 

Social consegue, muitas vezes, detectar determinados casos, demandas e situações que os 

outros profissionais não conseguem, exatamente pela sua formação profissional e seus 

distintos modos de ler a realidade social, tendo um compromisso com os direitos sociais, em 

exercer a cidadania, enfim, em poder, de alguma forma, viabilizar o acesso a algum recurso, 

ou serviço necessário, por exemplo. 
A experiência de estágio, também proporcionou participação neste serviço e pode-se 

aferir que é um espaço muito relevante para aquele usuário que chega pela primeira vez, pois, 

num único momento sua necessidade é avaliada através de distintos olhares profissionais. Ali, 

o usuário recebe esclarecimentos e obtém muitas informações que lhe tem muita utilidade, 

inclusive no que tange aos seus direitos. 
 O trabalho realizado pela equipe se fundamenta nos princípios de humanização19

 do 

SUS, e, o tempo de experiência possibilitou a observação de que a equipe é bem 

comprometida com o trabalho que realiza. 
Entretanto, não basta somente o compromisso, mesmo este sendo fundamental. Para 

que o usuário tenha um atendimento garantido é necessário, também, que o poder público 

possibilite infraestrutura adequada, que garanta maior número de profissionais, recurso e etc. 

E isto, agregado à disparidade entre crescimento populacional e número de profissionais, o 

que rebate nas formas de absorção das demandas, não tem sido possível. 
   Igualmente, até mesmo para aqueles usuários que são acolhidos pelos atendimentos 

                                                
19

 Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS), instituída em 2003, pelo 

Ministério da Saúde, que tem como meta ―Humanizar as relações entre gestores, trabalhadores e usuários do 

SUS para ofertar atendimento de qualidade na rede pública de saúde, articulando os avanços tecnológicos com 

acolhimento, melhorando os ambientes de cuidado e as condições de trabalho dos profissionais.‖ Dentre os 

princípios de base dessa política, temos: a ―Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de 
atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 

compromissos/responsabilização; Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a 

produção de sujeitos; Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 

transdisciplinaridade e a grupalidade; Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, 

em conformidade com as diretrizes do SUS; Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente 

e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.‖ 

(http://www.saude.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=589&catid=4&Itemid=19) 
 

 

http://www.saude.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=589&catid=4&Itemid=19
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individualizados pode-se perceber que existe a carência de equipamentos e materiais 

imprescindíveis para tal forma de acolhimento, como no caso da ortopedia e fisioterapia que 

realiza trabalhos com equipamentos para a reabilitação física, pacientes do setor que 

necessitam de órteses e próteses para sua locomoção. 

 Uma usuária entrevistada ressaltou sua postura perante as dificuldades. Isto é, disse que 

quando não conseguia o atendimento que precisava, sempre recorria ao Fórum ou ao 

Ministério Público, dando entrada em processo para conseguir alguma coisa. 

  É interessante a visão dessa usuária, entretanto, não é um tipo de visão e postura que 

se percebe na maioria dos usuários. Pelo contrário, o que se notou e ainda se nota é que temos 

uma enorme fragilidade por parte desses sujeitos, é raro aquele que procura o Fórum, ou o 

Ministério Público, por exemplo, para buscar efetividade dos serviços, das políticas, 

principalmente quando as pessoas chegam em seus limites, sejam eles emocionais, ou de 

qualquer âmbito. E isso faz parte de toda uma domesticação e acomodação. 

Trata-se de uma forma de cooptação, se formos analisar a história da educação no país 

iremos ver que desde muito tempo o país vem com uma forma de educar que não é cidadã e 

não promove o senso político nos sujeitos; e sim, injeta a ideologia do favor, das formas 

coronelistas que ainda continuam presentes, hoje em dia com novas roupagens utilizam os 

recursos advindos do petróleo na região, e em contrapartida não proporcionam melhoria na 

qualidade de vida da população. Sob essas análises, podemos dizer que os governos 

adotam/reproduzem formas de garantir votos nos períodos eleitorais, tendo em vista o alto 

grau de domesticação e fragilidade dos sujeitos. 

 Alia-se a isto, o fato de não existir efetivamente a Gestão Participativa proposta pelo 

Sistema Único de Saúde, em que prevê conselhos funcionando aliado ao monitoramento 

efetivo dos serviços pelo usuário. É existente a gestão por parte dos funcionários, das equipes, 

mas o mesmo não se dá com os usuários, já que é constatada a inexistência de um espaço 

político para os usuários de forma a desenvolverem discussões que se referem aos seus 

direitos, àquilo que lhes devem ser garantidos etc. 

A participação é um instrumento imprescindível para construção de uma nova ordem 

social, porque garante à população o acesso e a inclusão no processo de 

desenvolvimento social, permitindo que todos contribuam para o planejamento, a 

execução, e o controle da política (...) contribui para a construção de uma sociedade 

mais justa através da democratização da gestão pública e da implantação das 
políticas públicas a serem implantadas. A participação popular determina ações 

transformadoras que democratizam as políticas implantadas no município, 

avançando no exercício da cidadania. (VIDAL, 2002, p.12) 
 

Em vista disso, um dos desafios institucionais e profissionais, considero eu, ser 
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também essa questão da participação popular, por ser um dos princípios norteadores do 

Código de Ética Profissional. 

Diante dos dados expostos, a atuação profissional do Serviço Social no Centro de 

Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, dentre de suas possibilidades, exerce postura 

comprometida com os usuários, com a prestação de serviços e o fortalecimento dos direitos. 

Vislumbra-se posicionamento conforme a Lei de Regulamentação Profissional (Lei 8662/93), 

no sentido de ir contra o projeto capitalista, clarificando aos usuários seus direitos, por 

exemplo, assim como pelos regimentos do SUS, que visam um projeto igualitário de Saúde 

para todos e a humanização, dentre muitos outros. 

Apesar de todo o reordenamento nas formas de gestão da coisa pública, que influem 

diretamente na organização do trabalho, nas formas de responder às demandas da Questão 

Social e garantir direitos, há um posicionamento diante dessa contra corrente que luta diante 

de duas possibilidades de desafios colocados cotidianamente. Isso se materializa e se expressa 

através de posturas, das atividades socioeducativas com os usuários, por exemplo, em que o 

profissional esclarece a respeito dos direitos com os usuários, até mesmo em reuniões com os 

demais profissionais, onde dialogam sobre como melhor atender e esclarecer os direitos aos 

demandantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos concluir em que a trajetória da política de Saúde no Brasil foi sendo 

constituída sob bases frágeis, pontuais, até a década de 80, em que, a partir da efervescência 

dos movimentos sociais, das categorias profissionais, dentre muitos personagens que 

emergem e lutam em prol de melhores condições, é promulgada a Constituição Federal de 

1988. Com a promulgação, assiste-se a um novo pensamento, mais articulado, tanto na busca 

por melhores garantias, quanto no próprio bojo do Serviço Social, que modifica suas bases 

teóricas e propõe novas formas de realizar o trabalho numa perspectiva democrática junto às 

classes trabalhadoras. 
 No caso particular da região em questão aqui, são notórias as expressões das propostas 

de reajuste e contra-reforma do Estado, que rebatem fortemente nos espaços públicos e os 

dispositivos de atendimento às necessidades. O fato de estarmos em uma região ―favorecida‖ 

pelo extrativismo mineral, o que supõe mais recursos para investimento, infelizmente, não 

alteram muito a situação. Apesar de se ter uma equipe empenhada e comprometida com a 

realização do trabalho profissional, em atender as demandas, a gestão proposta pelo governo e 

forma como os recursos são administrados não permitem alterações positivas. 
Convivemos com enorme crescimento populacional ao mesmo tempo em que as 

condições de vida continuam precarizadas, considerando aqui a vulnerabilidade social 

existente e comprovada nos atendimentos, as condições de trabalho da população 

demandante, que em sua maioria não tem proteção social, dentre muitos outros aspectos que 

envolvem a Saúde de uma forma geral. Alia-se a isso o fato de que as estruturas dos 

dispositivos para atendimento não são ampliadas, uma oferta que não corresponde à procura, 

exemplificando aqui as enormes filas de espera presentes nos ambulatórios e demais serviços 

de atendimento à Saúde, a demora para se conseguir exames, a falta de medicações, entre 

muitas outras coisas. 
 Concernente à instituição, fica claro que torna-se necessário um espaço realmente 

voltado para a reabilitação, como é proposto em Lei, que consiga acolher os usuários que 

chegam com suas demandas, ampliar o quadro de profissionais e tudo o que é necessário. 

 É imprescindível, ao mesmo tempo, que na cidade se amplie a rede ambulatorial, da 

Atenção Básica, Saúde da Família, por exemplo, porque os problemas na Saúde não se dão 

apenas na instituição. Se formos analisar, existem outros espaços com problemas ainda mais 

profundos. 

 Mas , isto precisa ir ao encontro do que é colocado: 
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O acesso da população à rede de saúde deve se dar por meio dos serviços de nível 

primário de atenção (caracterizados como a porta de entrada da população). Estes 

serviços precisam estar qualificados para atender e resolver as principais demandas 

da população. (OLIVAR e VIDAL, 2007, P. 141) 
  

São notórios os reflexos do quadro societário atual na instituição, tendo em vista a 

falta de espaço qualificado para a realização de um trabalho teórico-prático profissional, que 

permita a realização de sua práxis, assim como, de um numero suficiente de profissionais para 

o atendimento das demandas. 

Vemos um Sistema Único de Saúde como referencia mundial que se constitui como 

força de um processo político, que se aplica e vira força de lei e ao mesmo tempo a 

neutralização de um poder que se construiu. Junto a isso temos um poder econômico infiltrado 

a partir da esfera publica e o deslizamento do conceito de coronel apoiado nos vetores 

capitalistas. Assim, temos a precarização do SUS na medida em que se espalham os 

propósitos da dominação. 
Tem-se uma cultura hegemônica baseada na acomodação dos sujeitos, que já desde 

muito tempo são domesticados pela ideologia do favor e as coisas não acontecem como 

deveriam, como pactuado na lei. É uma espera de bondade por parte dos governantes para que 

haja efetividade ou alguma garantia, se é que pode dizer assim. Respostas dadas a partir de 

um ―assistir contemplativo‖ às classes demandantes. 
Sobre o Serviço Social na instituição, conclui-se que o mesmo consegue realizar seus 

atendimentos normalmente, sem fila de espera para a especialidade, contudo, o mesmo não se 

dá com as demais áreas de atuação profissional. Assim, o amadurecimento do trabalho 

profissional na instituição também vai caminhando de acordo com a dinâmica contemporânea, 

como foi visto, ainda não existe um projeto de intervenção profissional para o Serviço Social, 

e muitas das respostas dadas pelo mesmo, depende de recursos que estão para além de sua 

intervenção ali no local. 
Apesar dos desafios, percebe-se o compromisso de clarificar sua real função, dialogando a 

respeito de suas atribuições e competências nas reuniões com a equipe e esclarecendo também 

com os usuários. 
Assim, a profissão atua com perspectivas de melhoria, com objetivo de ter seu espaço 

e significado social cada vez melhor explicitado em meio as modificações e desafios 

colocados pela dinâmica capitalista. 
Finalizando, a respeito dos itens abordados, penso ser um grande desafio, não só para 

a categoria de assistentes sociais, como também para todos aqueles que atuam nas políticas 
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públicas. Aliás, o que precisamos são mudanças nas formas estruturais econômicas e políticas. 

Precisamos de sujeitos engajados na luta para que haja realmente efetivação e condições 

melhores de vida para a sociedade em sua totalidade no intuito de romper com esses limites 

que surgem a cada dia. 
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Anexo B - Entrevista realizada com a Assistente Social e o psicólogo 

Universidade Federal Fluminense  

Polo Universitário de Rio das Ostras  

Curso de Serviço Social  

Aluna: Keyla Marques Campos 

 

Questionário direcionado à assistente social e supervisora, e ao psicólogo da Equipe de 

Reabilitação/Crianças e Adolescentes do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, 

de Rio das Ostras. 

 

Perguntas: 

Diante das diversas transformações ocorridas no cenário mundial e que interferem 

radicalmente nos espaços sócio-ocupacionais do assistente social e outras categorias, 

expressando o sucateamento, a falta de recursos, a desregulamentação das políticas, enfim, 

uma verdadeira reestruturação das relações, que interferem fortemente na prática profissional: 

 

1 – Como percebe o trabalho profissional na instituição? 

2    – Como percebe o processo de precarização da Saúde na instituição? 

3    - O que pensa sobre as respostas dadas às demandas dos usuários? 

 

 

Perguntas dirigidas ao usuário: 

1 – Como avalia os serviços oferecidos na instituição diante das diversas modificações 

ocorridas, sejam econômicas, na própria política de saúde, que tem sido precarizada? Eles 

atendem as necessidades? 

2 – O que pensa sobre a instituição e funcionários? 
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Anexo C – Termo de consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre os impactos do 

neoliberalismo e das modificações do sistema capitalista na política de saúde, que tem por 

objetivo apreender os limites e possibilidades de intervenção do assistente social, e conhecer a 

opinião dos usuários e profissionais a respeito das respostas às demandas dos usuários dos 

serviços do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, localizado na rua Henrique 

Sarzedas, 1001, Parque Zabulão, Rio das Ostras/RJ. . 

 

Esta pesquisa será realizada por mim, Keyla Marques Campos - Matrícula: 20806182, como 

um dos requisitos para a conclusão da Graduação em Serviço Social, no Campus da UFF em 

Rio das Ostras, e sob orientação do Professor Ramiro M. Dulcich (Siape 2576358), que está a 

disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário: dramiro3@gmail.com, 22-

9997-9049. 

 

Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

Ao aceitar participar você será convidado a fornecer informações sobre alguns 

aspectos do trabalho do assistente social, da política de saúde no município, com base nos 

serviços oferecidos na instituição Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho, através 

de uma entrevista que será gravada. A utilização do gravador tem por objetivo garantir a 

fidelidade das informações fornecidas por você. No entanto, caso queira interromper a 

gravação isso poderá ser feito a qualquer tempo durante a entrevista. 

 

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em consonância 

com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem 

qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa. 

 

Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente 

com o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

 

 

Obs.: Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for apresentado, você será convidado a 

participar da exposição (instância pública e aberta). 

 

Agradeço pela atenção. 
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CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

 

Eu, ............................................................................................................... , declaro que li/ouvi 

as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações 

solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

 

 

 

Rio das Ostras, _______ / ________ / _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Entrevistado(a) 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Entrevistador/a 

 

 

 

 


