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RESUMO 

 

O presente estudo visa identificar e analisar os determinantes objetivos da possível 

permanência de traços conservadores no trabalho profissional do assistente social em 

Secretarias Municipais de Saúde, particularizando uma Unidade em uma Cidade da Região 

Norte Fluminense. Para isso, pretende discutir as concepções de conservadorismo vinculadas 

ao Serviço Social e estudar o trabalho construído pelo assistente social em Secretarias 

Municipais de Saúde. Metodologicamente recorreu-se ao método em Marx, realizou-se 

pesquisa do tipo “descritiva” e de natureza “qualitativa”. Para tanto, contou com a 

participação, por meio de questionários disponibilizados a 03 assistentes Sociais da Secretaria 

Municipal de Saúde de uma Cidade da Região Norte Fluminense. Tais dados foram 

analisados por meio de estudo bibliográfico e documental. De forma geral, os resultados 

apontam para a permanência de alguns traços conservadores vinculados ao trabalho do 

Assistente Social em Secretaria Municipal de Saúde. Neste contexto, é válido destacar que 

tais elementos têm sido determinados pela sociedade capitalista, especialmente na era de 

mundialização do capital que articulado ao projeto neoliberal e as transformações no mundo 

do trabalho, reconfiguram os processos coletivos de trabalho e, particularmente, o trabalho do 

Assistente Social que, na tentativa da garantia do acesso aos serviços de saúde 

(preponderantemente consultas, exames, cirurgias e medicamentos) tem sido restrito a ações 

imediatas, burocráticas, espontâneas e não associadas ao trabalho de educação em saúde, em 

um contexto de precarização e redução dos aportes institucionais. 

 

Palavras-Chave: Neoliberalismo, Serviço Social, Trabalho Profissional, Saúde, 

Conservadorismo profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to identify and analyze the objective determinants of the possible 

permanence of conservative traits in the professional work of the social worker in Municipal 

Health Office, particularizing a Unit in a City of the North Fluminense Region. For this, it 

intends to discuss the conceptions of conservatism linked to the Social Worker and to study 

the work constructed by the social worker in Municipal Health Office. Methodologically the 

method was used in Marx, research was done of the type "descriptive" and of qualitative 

nature ". To do so, it had the participation, through questionnaires made available to 03 Social 

Assistants of the Municipal Health Department of a City of the North Fluminense Region. 

These data were analyzed through a bibliographic and documentary study. In general, the 

results point to the persistence of some conservative traits linked to the work of the Social 

Worker in the Municipal Health Department. In this context, it is worth mentioning that these 

elements have been determined by capitalist society, especially in the era of globalization of 

capital. articulated to the neoliberal project and the transformations in the world of work, 

reconfigure collective work processes and, in particular, the work of the Social Worker who, 

in an attempt to guarantee access to health services (mainly consultations, exams, surgeries 

and been restricted to immediate, bureaucratic, spontaneous and not associated actions to 

health education work, in a context of precariousness and reduction of institutional 

contributions. 

 

Keywords: Neoliberalism, Social Work, Professional Work, Health, Professional 

Conservatism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção por discutir o tema “Serviço Social e trabalho profissional na área da Saúde” 

tem origem a partir da observação, durante experiência de estágio curricular em Serviço 

Social realizado na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em uma Cidade da Região Norte 

Fluminense no período de 01 ano. Neste período, foi possível se aproximar da rotina de 

trabalho dos assistentes sociais, predominantemente através do atendimento aos usuários e de 

sua relação com a instituição.  

A partir das observações realizadas, identificou-se variáveis que indicavam possíveis 

traços conservadores no trabalho profissional dos assistentes sociais. Nestes processos 

observou-se a construção de um trabalho, aparentemente reduzido à demanda explícita dos 

usuários, destituído de problematizações teórico- políticas, o que parecia apontar para um 

fazer mecânico, imediato e que, portanto, despontencializava a capacidade dos assistentes 

sociais e de suas contribuições objetivas dentro deste espaço ocupacional. 

Diante disso, nossas indagações acadêmico-científicas direcionaram-se para 

identificação e análise a respeito de como tem se dado e o que determina os traços 

conservadores no trabalho profissional dos assistentes sociais na área da saúde, 

especificamente em Secretarias Municipais de Saúde, particularizando a realidade vivenciada 

no período de estágio. 

 A este respeito, inicialmente, é possível apontar que a produção bibliográfica 

(VASCONCELOS, 2007; MIOTO, NOGUEIRA, 2008, MORAES, 2016, entre outros 

autores) na área de Serviço Social, tem indicado as seguintes variáveis que se relacionam aos 

determinantes do trabalho conservador: formação profissional precária; condição assalariada; 

vinculo instável de trabalho; precarização da política, dos serviços de saúde e da rede de 

atendimento sócio assistencial; falta de qualificação permanente na perspectiva do 10º 

princípio do código de ética profissional (1993), dentre outros. 

Além dessas bibliografias, nossas análises foram mediadas pelos múltiplos 

conhecimentos acessados durante a graduação e particularmente, pela compreensão de que os 

usuários do Sistema Único de Saúde chegam ao setor de Serviço Social, em sua maioria, 

biologicamente adoecidos (ou com um membro familiar passando por este processo) 
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psicologicamente fragilizados e em condições de pobreza, vivenciando as diversas expressões 

da questão social. Imediatamente objetivam o acesso ao direito à saúde – assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 – por meio preponderante, do acesso a um exame, consulta, 

cirurgia e/ou medicamentos.   

Pautados por estas compreensões, este estudo tem por objetivo geral:  

• Identificar e analisar os determinantes objetivos da possível permanência de 

traços conservadores no trabalho do assistente social na área da saúde, especialmente, 

em Secretarias de Saúde, particularizando uma Unidade em uma Cidade da Região 

Norte Fluminense. 

Já os objetivos específicos estão centralizados na seguinte proposta:  

• Descrever as novas condições sócio – históricas vinculadas à realidade 

brasileira; 

• Discutir as concepções de conservadorismo articuladas ao Serviço Social; 

• Identificar de forma crítica, o trabalho construído pelo assistente social em 

Secretarias de Saúde; 

• Avaliar a possível presença de traços conservadores no trabalho do assistente 

social na área da saúde, especialmente, em Secretaria Municipal de Saúde. 

 Para desenvolver este trabalho, recorreu-se ao método fundamentado na obra de Marx1e 

a metodologia para a pesquisa foi do tipo “descritiva”2 e de “natureza qualitativa”3. Além 

disso, a mesma foi construída a partir de duas dimensões: bibliográfica e de campo, 

articuladas à análise de documentos construídos pela autora deste estudo ao longo do período 

de estágio. 

                                                           
1 Marx afirma que o caminho de ida começa no real concreto. Através das análises do sujeito são construídas 

abstrações relacionadas a aspectos deste real, daquilo que o constitui, das suas complexas determinações. Daí a 

afirmação que o caminho de ida e volta é do abstrato ao concreto. Abstrato por pensar, questionar o fenômeno na 

sua aparência. Neste caminho “do pensamento” é possível que o pesquisador construa representações do real – 

suas categorias – a partir de sua capacidade de intuição e representação (NETTO, 2011).  
2 Expõe características de determinada população ou fenômeno; Pode correlacionar variáveis (MINAYO, 2014). 
3 Perspectiva dialética de análise. Investiga as múltiplas facetas de um objeto, recusa à simples facticidade e 

compreende a realidade como uma construção social (MINAYO, 2014). 
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 Em relação à pesquisa bibliográfica recorreu-se como fonte de dados, a livros na área de 

Serviço Social, especialmente, em Serviço Social e saúde (BRAVO, 2008; COSTA, 2008; 

MIOTO e NOGUEIRA, 2008; VASCONCELOS, 2008), teses (MORAES, 2016, 

MIRANDA, 2011), dissertações (MACEDO, 2015) e as Revistas Serviço Social e Sociedade, 

Serviço Social e Saúde, Temporalis e Katálysis disponíveis on line. 

Já a pesquisa de campo, foi realizada com o Serviço Social de uma Secretaria 

Municipal de Saúde de uma Cidade da Região Norte Fluminense. Esta unidade possui em seu 

quadro de trabalhadores 15 Assistentes Sociais, sendo que destes, apenas 03 participaram 

efetivamente deste estudo, o que representa 20% do total. As justificativas para não 

contribuição na pesquisa foram diversas e envolveram desde o receio em participar do estudo 

e suas repercussões em seu trabalho ao não interesse e resistência em participar de pesquisas. 

 A partir desta proposta, esta monografia foi construída pautada em seus objetivos 

específicos, que deram origem aos seguintes capítulos: 

O primeiro capítulo: “AS NOVAS CONDIÇÕES SÓCIO- HISTÓRICAS DA 

REALIDADE BRASILEIRA E AS REPERCUSSÕES PARA O SERVIÇO SOCIAL”  

descreve as principais características e teses do projeto neoliberal, com o objetivo de 

compreender seus valores que foram disseminados no Brasil, e, que tem parametrado a  

construção de suas políticas econômicas e sociais. Em seguida, problematiza a dimensão 

teórico- conceitual do conservadorismo articulado ao Serviço Social, especialmente ao 

trabalho profissional nos tempos atuais. 

O segundo capítulo: “O TRABALHO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NA 

ÁREA DA SAÚDE”, tem como principal objetivo discutir o trabalho construído pelos 

assistentes sociais nas Secretarias Municipais de Saúde, particularizando uma Unidade 

específica e, avaliar, a presença de possíveis traços conservadores no trabalho profissional em 

Serviço Social neste espaço ocupacional.  
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CAPÍTULO I - AS NOVAS CONDIÇÕES SÓCIO – HISTÓRICAS DA REALIDADE 

BRASILEIRA E AS REPERCUSSÕES NO SERVIÇO SOCIAL  

 

Este primeiro capítulo pretende analisar como que o conservadorismo articulado a 

profissão de Serviço Social, tem contribuído para um trabalho profissional pautado em ações 

mais voltadas para os interesses do capital, do que necessariamente para corresponder as 

demandas dos trabalhadores, oriundas da sociedade capitalista. Sendo assim, dissertaremos 

inicialmente, a respeito do receituário neoliberal, que tem influenciado a atuação 

governamental em vários países, especificamente no Brasil, priorizando a construção de um 

Estado em que o objetivo econômico torna-se prioridade em favor das classes dominantes. 

Para situar este tema no tempo atual, objetiva-se identificar como tem sido a presença 

estatal na área social, dentro de uma conjuntura sócio – histórica em que os direitos estão cada 

vez mais suprimidos. Para tanto, a análise da bibliografia indicou a presença de duas teses 

centrais a respeito do neoliberalismo, especialmente no Brasil dos anos 1990 e 2000. 

Vejamos: 

1 – Uma primeira tese sobre a atuação do Estado neoliberal o caracteriza como ausente 

nas políticas sociais, pois elas entram neste cenário, por meio de um discurso nitidamente 

ideológico, como paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e 

devem ser acessadas via mercado, consequentemente deixam de ser um direito social. Gera-se 

uma tendência de desresponsabilização e desfinanciamento da proteção social pelo Estado e 

que, aos poucos, se configura um Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado máximo 

para o capital (NETTO4, 1993 – apud BEHRING, 2008, p.64). 

2 – A segunda tese sobre o Estado neoliberal, segundo Behring5 (2014 – apud 

CASTELO, 2017, p. 63) analisa que o neoliberalismo não minimizou a intervenção do Estado, 

conforme seus anúncios de primeira hora, pois este permaneceu com forte presença 

econômica e social, intensa capacidade extrativa e apenas redireciona as arrecadações obtidas, 

“a favor do aumento da extração do lucro produzido pela força de trabalho” (CASTELO, 

                                                           

4 NETTO, José Paulo. Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. São Paulo, Cortez, 1993. 

5 BEHRING, Elaine. Estado e capitalismo no Brasil “neodesenvolvimentista”. In: XIV Encontro Nacional de 

Pesquisadoras do Serviço Social, 2014, Natal. Anais, Brasília: Abepss, 2014. p. 1-12. 
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2017, p.63), pois, apesar do Estado priorizar o capital, ele também atua juntamente com as 

políticas sociais, por meio preponderantemente do incentivo à presença de setores privados e 

de instituições do Terceiro Setor, além de atuar, através de políticas fragmentadas, precárias e 

reducionistas nas expressões mais explosivas da questão social. 

Diante disso, nos interessa neste capítulo, analisar a materialização do ideário 

neoliberal no Brasil e suas implicações para o trabalho profissional do assistente social no 

tempo atual, particularizando os eixos conservadorismo e Serviço Social. 

 

1.1 O receituário neoliberal e suas implicações para o contexto brasileiro 

 

A presente seção pretende abordar as principais características do projeto neoliberal, 

com o objetivo de compreender como as premissas e valores neoliberais foram e são 

disseminados no Brasil e têm determinado a construção de políticas econômicas e sociais.  

Para tanto, será descrito sua origem, destacando suas concepções e a centralidade do 

mercado. Além disso, será situado o neoliberalismo no contexto atual do País, principalmente 

mediante o Governo do Presidente interino Michel Temer, que tem exercido seu mandato por 

meio de medidas individualistas e desiguais. 

A título introdutório vale ressaltar que, o pensamento liberal que antecedeu o 

neoliberalismo, se “entende por uma determinada concepção de Estado, na qual o Estado tem 

poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao 

Estado que hoje chamamos de social” (BOBBIO, 2005, p.07). 

Na doutrina liberal a liberdade é definida negativamente, ou seja, ela não 

existe enquanto substancialidade, uma vez que ela só pode existir em relação 

ao Estado, que é concebido como mal necessário. Portanto, para que o 

Estado não intervenha de maneira abusiva na vida dos indivíduos, segundo 

os principais expoentes do liberalismo clássico, deve ser mínimo (SILVA, 

2011, p. 140). 

O liberalismo corresponde a uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos 

seus poderes quanto às suas funções e foi cada vez mais se concentrando na defesa da 

economia de mercado e da liberdade de iniciativa econômica, considerado como “Estado 

mínimo”, porém o mais extenso que se possa conceber (BOBBIO, 2005). 
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O neoliberalismo remete-se ao ideário liberal, ao qual afirmava à liberdade dos 

mercados, as liberdades individuais, a auto-regulação dos mercados, ou seja, uma economia 

com pouca interferência estatal, principalmente no que diz respeito ao campo social. Então, 

resulta na necessidade de privatização da esfera pública, desregulamentação financeira, 

flexibilização  das relações e das condições de trabalho e reestruturação das políticas sociais. 

Inicialmente, Anderson (1995), acrescenta que o pensamento neoliberal surgiu após a 

II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde o capitalismo imperava, 

por meio de uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar6.  

Friedrich Hayek foi o grande detentor deste ideário e tinha como seu alvo o Partido 

Trabalhista inglês às vésperas de eleição geral na Inglaterra em 1945, em que ele acusava de 

propiciar uma servidão moderna. Na sociedade criada por ele, denominada “Mont Pèlerin”, 

dialogavam que o Estado de bem-estar, destruía a liberdade de todos os cidadãos e a 

vitalidade da concorrência, que estava diretamente ligada a prosperidade de todos.   

Segundo Pereira (2009), o Estado de bem-estar (“Welfare State”) contemplou uma 

ideia sustentada por John Maynard Keynes, de que o equilíbrio econômico dependia 

diretamente da interferência do Estado, pois afirmava que o capitalismo era um sistema auto- 

regulável que sofria com muitas disfunções do mercado, tais como crises e desemprego. 

Portanto, o equilíbrio seria assegurado por um agente externo ao mercado, ou seja, o Estado, 

para que houvesse um capitalismo regulado. Este Estado gerenciaria a economia para 

assegurar crescimento sob condições de pleno emprego e desenvolvendo uma série de 

políticas sociais para controlar os efeitos deste crescimento. Esta ótica perdurou por longos 

anos no capitalismo internacional. 

A partir dos anos de 1970 com a crise enfrentada pelo capital, houve por parte do 

mesmo, a necessidade de se pensar em um processo de reestruturação, que, segundo Lins 

(2009) garantisse a recuperação do seu processo de reprodução e restituísse o seu projeto de 

dominação societal. A crise do padrão de acumulação capitalista ocorreu por decorrência da 

diminuição das taxas de lucros e, em contrapartida, teve um aumento das taxas de inflação 

que atingiram a base econômica de regulação keynesiana. 

                                                           

6 O Estado de bem estar, denominado Welfare State, é mencionado por Pereira como um conceito de governo em 

que o Estado desempenha um papel fundamental na proteção e promoção do bem estar econômico e social dos 

seus cidadãos, devido as necessidades sociais agravadas pelo desenvolvimento capitalista, mas também é 

considerado como uma estratégia capitalista pois impõe limites às livres forças do mercado e preserva a 

integridade do modo de produção capitalista (PEREIRA, 2009). 
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Antunes (1999) afirma que aconteceu uma crise fiscal do Estado capitalista com a 

necessidade da diminuição dos gastos públicos e sua transferência para o capital privado, 

levando a um grande aumento das privatizações. Devido a isto, foi implementado um 

processo de reestruturação produtiva7 objetivando o restabelecimento do capital. 

Antes da reestruturação, o padrão de acumulação era sustentado pelo modelo 

taylorismo/fordismo que se baseavam na produção de mercadorias em massa, com uma 

produção fragmentada e com a ação operária reduzida devido ao conjunto repetitivo de 

atividades (ANTUNES, 1999). Em oposição a esse padrão, desenvolveu-se o regime de 

acumulação flexível8 e a introdução do modelo toyotista que intensificou as condições de 

exploração da força de trabalho com a redução do trabalho improdutivo, além do aumento da 

precarização e da terceirização da força de trabalho. 

As ideias neoliberais foram disseminadas, e seu modelo de acumulação flexível 

começou a ser instaurado. Para Montaño (2001), a relação de igualdade promovida pelo 

Estado intervencionista foi combatida no pensamento neoliberal, dando lugar à desigualdade e 

a competitividade, que são concebidas como estímulo ao desenvolvimento social.  

Uma primeira tese que analisa o ideário e a política neoliberal criticava o excesso de 

poder do Estado, no âmbito do mercado e da sociedade, sustentando a ideia de que a 

intervenção do Estado, não fortalecia a economia, nem a produção, pois criava um processo 

de falta de estimulo do capital nos investimentos. Visa assim a reconstituição do mercado, 

reduzindo ou até eliminando a intervenção social do Estado em diversas áreas e atividades 

(MONTAÑO, 2001), pois suas ideias produzem um grande impacto na garantia de direitos 

coletivos e de políticas sociais. 

Gasparotto, Grossi e Vieira (2014) identificam o pensamento neoliberal como medida 

para o fortalecimento do sistema capitalista e para a defesa dos interesses do grande capital. 

Pois com a ausência estatal para as políticas sociais, ele se torna mais presente para o 

fortalecimento da reprodução capitalista e com medidas que intensificam a exploração da 

força de trabalho para extração da mais- valia. 

                                                           
7 Para Andrade (2011) a reestruturação produtiva se caracterizou pela desregulamentação dos direitos do 

trabalho e dos direitos sócios- políticos conquistados, sendo um sistema ideológico e político de dominação do 

projeto neoliberal. 
8 Para Harvey (1993), a acumulação flexível se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Surge novos setores de produção, criando um vasto movimento 

de emprego no setor de serviços. 
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Segundo Montaño (2001) o projeto neoliberal representa uma resposta à “questão 

social”9, que quer acabar com a condição de direito das políticas sociais e assistenciais, com 

seu caráter universalista, com a igualdade de acesso, com a base de solidariedade e 

responsabilidade social e diferencial, onde todos financiam, de acordo com suas condições, 

fazendo com que suas respostas não aparentem um direito, mas uma atividade voluntária, ou 

seja, a universalização da lugar à focalização e descentralização.  

É assim que, no que concerne ao novo trato da ‘questão social’, a orientação 

das políticas sociais estatais é alterada de forma significativa. Por um lado, 

elas são retiradas paulatinamente da órbita do Estado, sendo privatizadas: 

transferidas ao mercado e/ou alocadas na sociedade civil. Por sua vez, essas 

políticas sociais estatais são focalizadas, isto é, dirigidas exclusivamente aos 

setores portadores de carências pontuais, com necessidades básicas 

insatisfeitas. Finalmente, elas são também descentralizadas 

administrativamente; o que implica apenas numa desconcentração financeira 

e executiva, mantendo uma centralização normativa e política (MONTAÑO, 

2001, p. 03). 

A segunda tese sobre o Estado neoliberal, de acordo com Montaño (2001), diz que o 

mesmo não se desresponsabiliza, pois a não interferência estatal não significa que o Estado 

não faça parte do movimento de transformação de intervenção nas expressões da questão 

social, que são as desigualdades geradas pelos próprios conflitos do capital com o trabalho. 

Esta verdadeira desresponsabilização só é possível de ser na sua articulação com a auto-

responsabilização dos sujeitos carenciados e com a desoneração do capital na intervenção 

social, no contexto do projeto neoliberal. Porém, ele é subsidiador e promotor do processo 

ideológico da transferência da ação social para o “terceiro setor” que tem a função de 

minimizar os impactos da oposição às reformas neoliberais. 

Para Antunes, “o ‘Terceiro Setor’ não é uma alternativa efetiva e duradoura ao 

mercado de trabalho capitalista, mas cumpre um papel de funcionalidade ao incorporar 

parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital” (1999, p.113), pois aparentemente 

minimiza as contradições de classe e reduz os impactos negativos ao sistema do aumento do 

desemprego como também torna as respostas à “questão social” atividades cotidianas, 

incentivando uma maior aceitação ao projeto neoliberal.   

                                                           
9 “Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades sociais da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade” (IAMAMOTO, 2001, p. 27). 
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O Estado está presente e é participante do processo de declínio da política social como 

um direito de cidadania, seja para legitimar as novas tendências de proteção social, voltado 

para um trabalho mais punitivo, seja para garantir o aumento da produtividade do capital 

(PEREIRA, 2010). Diferentemente do que foi colocado na primeira tese, onde o Estado está 

ausente para o que não lhe é de interesse e que não lhe produz lucro, nesta segunda tese apesar 

dele se posicionar, ele não protagoniza a área social, mas contribui de forma minimalista ao 

seu desenvolvimento, como um instrumento a favor dos interesses das classes dominantes. 

Sobre a segunda tese, vale destacar o entendimento de Estado colocado por Pfeifer 

(2014), que o caracteriza como “mediador consumidor”, pois o mesmo se coloca como um 

grande disponibilizador de condições para que os sujeitos satisfaçam suas necessidades 

básicas e também aquelas impostas pela sociedade capitalista. Sendo assim, induz ao 

consumo de serviços de empresas privadas e de instituições públicas não estatais. O Estado 

neste sentido, também age de forma a estimular o setor privado, ampliando o crédito e 

reduzindo os tributos. 

Com objetivo de disseminar as ideias neoliberais, Salazar (1996) destaca o Consenso 

de Washington. A este respeito, Lins (2009) ressalta que vários países se reuniram para 

obedecer a um conjunto de regras as quais impunham uma forte disciplina fiscal, o controle 

da inflação, uma drástica redução da presença do Estado nos campos econômico e social. E 

essas medidas ganharam força, uma vez que obteriam apoio político e econômico dos 

governos, garantindo assim a sua hegemonia.  

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal do Brasil para “instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem- estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça [...]”.  A Constituição de 

1988 institucionaliza a instauração de um regime político democrático no Brasil e proporciona 

um avanço na consolidação legislativa das garantias de direitos. 

Para Neto (2012) através desta Constituição, os direitos humanos também ganham 

importância nunca antes verificada no âmbito do Governo Federal, pois avançou nos direitos 

sociais e civis, e, também, de forma consciente, protege os direitos políticos10 democráticos 

ante qualquer interferência autoritária.  

                                                           
10 No final dos anos de 1940, T.H. Marshall, um sociólogo inglês, elaborou uma teoria trifacetada e expôs que a 

cidadania compõe-se de três grupos de direitos e que cada um surgiu em épocas diferentes, mas dentro da 
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A Constituição de 1988 também assegurou conquistas nunca antes verificadas aos 

direitos sociais no Brasil, principalmente com relação às expressões da questão social. Em seu 

Artigo 194 – Cria o conceito de Seguridade Social- incorporando a Saúde, Assistência Social 

e Previdência Social para a responsabilidade do Estado. 

Ao romper com a sistemática das Cartas anteriores, a Constituição de 1988, 

imediatamente, consagra o primado do respeito aos direitos humanos11, 

como paradigma propugnado para a ordem internacional. Esse princípio 

invoca a abertura da ordem jurídica interna ao sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos. A partir do momento em que o Brasil se 

propõe a fundamentar suas relações internacionais com base na prevalência 

dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência de 

limites e condicionamentos à noção de soberania estatal, do modo pelo qual 

tem sido tradicionalmente concebida. Isto é, a soberania do Estado brasileiro 

fica submetida a regras jurídicas, tendo como parâmetro obrigatório a 

prevalência dos direitos humanos. Surge, pois, a necessidade de interpretar 

os antigos conceitos de soberania nacional e não-intervenção à luz de 

princípios inovadores da ordem constitucional; dentre eles, destaque-se o 

princípio da prevalência dos direitos humanos. Esses são os novos valores 

incorporados pelo Texto de 1988 e que compõe a tônica do 

constitucionalismo contemporâneo (PIOVESAN, 2007, p. 342).    

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, foi aprovada próxima a um período em 

que o Brasil iniciaria uma aproximação com o neoliberalismo, fazendo com que o que foi 

proposto por ela desde seu princípio, começasse a se limitar, sendo suprimido por um ideário 

em que o trabalhador não é colocado como protagonista, mas como um instrumento a ser 

utilizado como meio de se expandir a acumulação capitalista.  

De acordo com Salazar (1996), as mudanças no mundo do trabalho tornaram-se mais 

presentes na realidade brasileira a partir da década de 1990, com o presidente eleito Fernando 

Collor de Mello em 1989, em que baseado no receituário neoliberal, privilegiava uma posição 

de não intervenção estatal e um profundo corte nos gastos públicos e transformações 

                                                                                                                                                                                     
realidade inglesa. Os Direitos Civis surgirão no século XVIII e, são aqueles necessários as liberdades 

individuais, como: liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento, de fé, o direito a propriedade e o direito a 

justiça. Os direitos sociais referem-se a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e 

segurança ao direito de participar por completo na herança social e levar uma vida de um ser civilizado de 

acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Os direitos políticos consistem no direito de participar do 

exercício do poder político, como um membro de um organismo investido de autoridade política ou como um 

leitor dos membros de tal organismo (PEREIRA, 2009, p.95). 

 
11 De acordo com Forti (2012) os direitos humanos surgiram por meio das lutas da burguesia para superar o 

feudalismo, em função dos próprios interesses político-econômicos. No entanto, percebe que no percurso 

histórico, os trabalhadores deflagraram um processo de organização e lutas contra exploração, visando a 

conquista dos direitos, na medida em que tomaram consciência do valor do seu trabalho.Os direitos humanos são 

direitos e liberdades de todos os seres humanos (FORTI, 2012, p.276). 
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produtivas com a acumulação flexível, que impôs profundas inovações tecnológicas e 

organizacionais. 

Na virada para a década de 1990, as reformas neoliberais implementadas a 

partir do governo Collor e o cenário macroeconômico (recessão ou baixo 

crescimento da economia num contexto de intensa reestruturação industrial, 

juros elevados e abertura comercial com a intensificação da concorrência 

intercapitalista), contribuíram para a constituição de um cenário de 

degradação do mercado de trabalho com alto índice de desemprego total nas 

regiões metropolitanas e deterioração dos contratos salariais devido à 

expansão da informalização e da terceirização nas grandes empresas, 

visando reduzir custos (ALVES, 2009, p.190).  

A terceirização é produto das formas contemporâneas de organização do processo de 

trabalho, ou seja, mais que uma estratégia de especialização, constituiu-se no principal 

mecanismo de redução dos custos do trabalho por permitir que as empresas transferissem para 

terceiros as responsabilidades legais da contratação. Sua propagação nos anos 1990 se 

beneficiou tremendamente do contexto político que propugnava maior liberdade para as 

empresas demitirem e contratarem, legitimando a adoção dos contratos flexíveis de trabalho, 

regulamentados ou não (COSTA, 2017). 

Especificamente no Brasil, os impactos causados pelo ideário neoliberal a partir dos 

anos 1990, se deram de maneira mais intensa no âmbito do trabalho, em função do 

desemprego e da precarização das condições de trabalho, resultando em um processo de 

exclusão cada vez maior, pois a proletarização transforma o salário como a única fonte de 

sobrevivência (LINS, 2009).  

Sendo assim, são recorrentes análises que denunciam o individualismo, a 

competitividade e a insensibilidade dos sujeitos mediante questões coletivas, em virtude da 

busca pela acumulação, que denotam, na sociedade capitalista, a visão de cidadão, 

descaracterizando a concepção original de cidadania, vinculada ao conjunto de direitos civis, 

políticos e sociais (MORAES, 2016). 

Atualmente, o governo brasileiro é a expressão mais radical neoliberalista que já 

comandou o país, no sentido de atacar os direitos sociais, pois, desde que assumiu, em maio 

de 2016, o presidente Michel Temer, através do impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff12 tomou uma série de decisões que redirecionaram ainda mais o papel do Estado no 

                                                           

12 Eleita a primeira presidente mulher no Brasil, no ano de 2010, Dilma Rousseff assumiu o cargo de chefe do 

Estado em 2011, em sucessão ao também petista Luiz Inácio Lula da Silva. Foi reeleita em agosto de 2014, com 
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Brasil. Aumentou as privatizações, impôs teto de gastos, taxa de juros e modificou a 

legislação trabalhista. 

Esta alta tecnocracia estatal proporciona novas rodadas de privatizações e 

concessões públicas, em especial na área de infraestrutura, e a retirada de 

direitos sociais conquistados ao longo de todo o século XX, tendo como 

alvos prioritários a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Um conjunto de medidas – aumento da jornada de trabalho, 

terceirização, retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários (PEC 

287/16) – é apresentado pelo Executivo ao Legislativo sem apoio popular, 

mas com respaldo dos oligopólios de comunicação, das altas esferas do 

Judiciário e dos setores mais reacionários da classe média, com o objetivo de 

garantir os interesses das classes proprietárias, aprofundando ainda mais a 

dependência e a superexploração. (...) Os gastos com as políticas sociais 

ficarão congelados pelos próximos vinte anos e só serão reajustados 

nominalmente de acordo com o índice inflacionário (IPCA) do ano anterior, 

desconsiderando as taxas demográficas e de crescimento do PIB e do próprio 

orçamento. Isto significa que, em termos reais, haverá uma vertiginosa queda 

nas verbas para as políticas sociais (CASTELO, 2017, p.67). 

Em dezembro de 2016, o governo conseguiu a aprovação no Congresso da PEC 

(Proposta de Emenda Constitucional) 55/2016. Ela ganhou o apelido de “PEC do teto”, pois 

determinou um limite fixo para os gastos públicos. Em julho de 2017, Temer sancionou a 

reforma trabalhista e alterou 97 artigos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), entre 

tantas outras medidas, como a reforma previdenciária, que resultam em perda de direitos para 

a população brasileira, principalmente de direitos sociais. 

Neste contexto, os noticiários13, têm destacado várias propostas de governo, tais como: 

1. Flexibilização da jornada de trabalho, que propõe a ampliação para 48 horas semanais e 

corresponde a 12 horas diárias de trabalho; 2. Intensificação da terceirização, que diminui a 

responsabilidade da empresa que contrata a prestadora com a justiça e autoriza a terceirização 

para diversas atividades; 3. O negociado sobre o legislado, que autoriza que os direitos 

compostos na CLT (consolidação das leis trabalhistas) sejam negociados entre trabalhadores e 

contratantes; 4. A reforma previdenciária, como já citada anteriormente, em que aumenta a 

idade mínima de aposentadoria para 65 anos e que a mesma seja ajustada apenas pela 

                                                                                                                                                                                     
54.501.118 votos, representando 51,64 % dos votos válidos em segundo turno, o qual foi disputado com o 

candidato do PSDB, Aécio Neves. Após um período eleitoral conturbado em 2014, o segundo mandato de Dilma 

inicia em meio a uma grave crise econômica e de credibilidade do governo. Membros do PT e de diversos outros 

partidos são acusados de envolvimento em corrupção e desvio de dinheiro em uma das mais importantes 

investigações da Polícia Federal e Ministério Público sobre corrupção no país, envolvendo a estatal Petrobras. A 

“Operação Lava Jato” - denominação dada pela PF (POZOBON; PRATES, 2016). 

 
13 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2016/09/09/entenda-5-propostas-do-governo-temer-que-

acabam-com-direitos-trabalhistas/. Acessado em 09/09/2017. 

https://www.brasildefato.com.br/2016/09/09/entenda-5-propostas-do-governo-temer-que-acabam-com-direitos-trabalhistas/
https://www.brasildefato.com.br/2016/09/09/entenda-5-propostas-do-governo-temer-que-acabam-com-direitos-trabalhistas/
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inflação, diminuindo supostamente os gastos do governo; 5. Congelamento dos editais para 

servidores públicos, impedindo que novos concursos sejam realizados, dentre outros. 

De forma geral, os principais impactos dessas mudanças sobre a política social 

representam grandes retrocessos de conquistas históricas. Para Pereira (2010), a influência 

neoliberal, resultou na substituição do consenso em torno do pleno emprego pelas ideias de 

empreendedorismo e competição, priorização do atendimento das necessidades do capital em 

detrimento das sociais, mais focalização e menos universalização, condicionalidades para 

acessar os direitos, culpabilização dos pobres e revalorização da família como principal apoio.  

Neste contexto, torna-se válido destacar que é por meio da política social que o 

Estado, busca combater as diversas expressões da questão social, para atender as demandas 

que emergem da classe trabalhadora e para assegurar condições necessárias ao 

desenvolvimento capitalista. A adoção das políticas neoliberais afetou profundamente o 

campo das políticas sociais, aumentando os níveis de desigualdade social no Brasil 

(RAICHELIS, 2013). 

Assim, as políticas de proteção social têm sido intensamente demandadas por coletivos 

de trabalhadores que, mesmo exercendo atividades remuneradas, têm suas relações de 

trabalho marcadas pela informalidade, baixos salários, precarização e desemprego 

(RAICHELIS, 2013).  

As ações do Estado foram sendo cada vez mais privatizadas, fugindo da proposta da 

abrangência universal e o legado de direitos conquistados nos últimos séculos está sendo 

desfeito nos governos neoliberais, em que se percebe um nítido retrocesso da cidadania, 

impactando as suas dimensões civis, política, e, destruindo a cidadania social. Nestes 

processos, há uma transferência para diversos segmentos da sociedade civil da prestação dos 

serviços sociais, o que, dentre outros elementos, atinge a classe trabalhadora e, 

consequentemente as diversas categorias profissionais (IAMAMOTO, 2008). 

Como aponta Barroco (2015), a partir da interferência na estrutura e na 

regulamentação das relações de trabalho, nas formas de organização política e jurídica do 

Estado e das instituições, a ofensiva neoliberal do grande capital diversificou e ampliou a 

degradação do trabalho e da vida social, atingindo duramente as condições de existência da 

classe trabalhadora e dos setores marginalizados. Pois, materializou-se na exploração, na 

dominação e na desigualdade. A acumulação capitalista e o neoliberalismo criaram as bases 
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concretas para a reprodução social da barbárie manifesta em ideias, valores e 

comportamentos. 

Diante da ausência de políticas de proteção social à população pauperizada, em 

conseqüência do retraimento do Estado neoliberal, a família é chamada a responder por esta 

deficiência sem receber condições para tanto. O Estado reduz suas intervenções na área social 

e deposita na família uma sobrecarrega que ela não consegue suportar tendo em vista sua 

situação de vulnerabilidade socioeconômica (GOMES, PEREIRA, 200514, apud, 

CAVALCANTI, et al., 2013, pág.29).  

Assim, compreendemos que foi potencializada a dimensão moralizadora, por meio da 

realidade atual, havendo uma crise moral e ética que permeia a sociedade e se pauta em 

valores conservadores que são impostos de cima para baixo e que responsabilizam os pobres 

exclusivamente por sua situação de pobreza, criminalizando não apenas as famílias, mas as 

mulheres pelo abuso sexual sofrido, discriminando a homossexualidade, defendendo a 

intervenção militar, entre muitos outros exemplos, com o objetivo da manutenção de uma 

sociedade capitalista desigual e pautada em padrões socialmente construídos. 

Dessa forma, o neoliberalismo difunde a ideia de que o bem estar social pertence ao 

foro privado dos indivíduos e seus grupos sociais. Deslocam-se as respostas às manifestações 

da questão social da esfera do Estado para a do mercado e a sociedade civil. A ideologia 

neoliberal se manifesta não admitindo os direitos sociais como função estatal e operando, 

assim, uma profunda despolitização da questão social, ao desqualificá-la como questão 

pública (CEOLIN, 2014, pág.253).  

Sendo assim, conclui-se que o ideário neoliberal tem avançado no Brasil de forma 

significativa e, segundo Ceolin (2014), o Serviço Social é, então, demandado enquanto  

partícipe  do conjunto de  profissões justificadas pelas necessidades de controle da força de 

trabalho e de legitimação da ordem societária burguesa, bem como das instituições e do 

próprio Estado, como mediadores das classes e projetos em disputa na sociedade.  

 

1.2 Conservadorismo e Serviço Social no tempo atual: aproximações teórico-conceituais 

                                                           
14 GOMES, Mônica Araújo; PEREIRA, Maria Lúcia Duarte. Família em situação de vulnerabilidade social: uma 

questão de políticas públicas. Ciência & Saúde Coletiva, 10 (2): p. 357-363, 2005. 
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Nesta seção, será abordada a dimensão teórico- conceitual do conservadorismo, 

articulando- a particularidade da profissão de Serviço Social, especialmente em suas 

vinculações com o trabalho profissional nos tempos atuais.   

Inicialmente, recorremos a Raichelis (2011) que indica que analisar o fazer 

profissional, representa inscrever o Serviço Social no âmbito do trabalho social na atualidade 

brasileira, evidenciando sua utilidade social e diferenciando das outras especializações do 

trabalho social. Seu trabalho é realizado em instituições públicas e privadas e tem 

reconhecimento legal nos seus estatutos normativos e reguladores (Lei de Regulamentação 

Profissional, Código de Ética, Diretrizes Curriculares da formação profissional), lutando para 

construir suas ações pautadas no projeto ético- político da profissão. 

Este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor central, 

como possibilidade de escolha entre alternativas concretas; compromissado com a autonomia, 

a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, e se articula a um projeto societário 

que propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, 

etnia e gênero. Tal projeto afirma a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio do 

arbítrio e dos preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto na sociedade 

como no exercício profissional (NETTO, 1999, p.15).  

A dimensão política do projeto profissional se manifesta, entre outros elementos, 

quando ele se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; a 

ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos 

civis, políticos e sociais da classe trabalhadora. O projeto se declara radicalmente democrático 

– considerada a democratização como socialização da participação política e socialização da 

riqueza socialmente produzida (NETTO, 1999, p.16). 

Ao analisar a relação entre o projeto ético- político e o trabalho do assistente social, 

Vasconcelos (2008), observou que há uma desconexão entre o trabalho profissional efetuado 

pelos assistentes sociais, os quais, direta ou indiretamente, tomam como referência o projeto 

ético – político e as possibilidades contidas na realidade, não podendo pensar a profissão de 

forma endógena. Sendo assim, pensar o Serviço Social no tempo atual, significa considerar o 
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conjunto de elementos apontados no item anterior deste trabalho, que relatam como o 

neoliberalismo tem parametrado a conjuntura sócio- histórica atual.  

Diante disso, o receituário neoliberal atinge o mercado de trabalho, e 

consequentemente também os profissionais de Serviço Social, por meio de diferentes formas, 

inclusive com os contratos precários de trabalho, a diminuição de concursos públicos e até 

mesmo a redução de alguns postos de trabalho. “Os efeitos da tríade 

flexibilização/precarização/terceirização do trabalho do assistente social se fazem sentir em 

níveis e intensidade antes desconhecidas pela profissão” (RAICHELIS, 2011, p.431).  

Também é possível constatar o crescimento de um tipo de demanda dirigida 

aos assistentes sociais em diferentes áreas, que afasta o profissional do 

trabalho direto com a população, pois são atividades que dificultam o 

estabelecimento de relações continuadas, que exigem acompanhamento 

próximo e sistemático. A título de exemplo, pode- se citar o preenchimento 

de formulários e a realização de cadastramentos da população, quando 

assumidos de forma burocrática e repetitiva, que não agrega conhecimento e 

reflexão sobre os dados e o trabalho realizado (RAICHELIS, 2011, p.433). 

Segundo Behring (2008, pág.65), o neoliberalismo para manter-se hegemônico como 

organização econômica, política e social, em um mundo que se preocupa mais com a 

rentabilidade do capital do que com o atendimento das necessidades sociais da maioria, teve 

que criar estratégias ideológicas e culturais a partir de uma visão de mundo conservadora da 

ordem existente, para garantir o consentimento de muitos segmentos e evitar uma 

radicalização da luta de classes. 

O pensamento conservador surge e se desenvolve no contexto da moderna 

sociedade de classes, marcado por seu dinamismo, por suas múltiplas e 

sucessivas transições; como função dessa sociedade, não é um sistema 

fechado e pronto, mas sim um modo de pensar em contínuo processo de 

desenvolvimento [...] Estruturado como reação ao Iluminismo e às grandes 

transformações impostas pela Revolução Francesa e pela Revolução 

Industrial, o conservadorismo valoriza formas de vida e de organização 

social passadas, cujas raízes se situam na Idade Média. É comum entre os 

conservadores a importância dada à religião; a valorização das associações 

intermediárias situadas entre o Estado e os indivíduos (família, aldeia 

tradicional, corporação) e a correlata crítica à centralização estatal e ao 

individualismo moderno; o apreço às hierarquias e a aversão ao 

igualitarismo em suas várias manifestações; o espectro da desorganização 

social visto como consequência das mudanças vividas pela sociedade 

ocidental (FERREIRA, BOTELHO, 2010, p. 11, 12).  

De acordo com Boschetti (2015, p.640), ao construir análises a respeito do 

pensamento conservador na particularidade do Serviço Social, aponta que o conservadorismo 

nunca esteve ausente em sua história. A profissão se gestou sob uma perspectiva conservadora 
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com dois traços essenciais, entre outros. Primeiro, se gestou como profissão para responder, 

através de aspectos conservadores, as expressões da questão social, destinada a prestar 

serviços para administrar uma política de manutenção da ordem do capital. Segundo, a 

profissão surgiu subalterna às Ciências Sociais, como profissão técnico- operativa, pragmática 

e sustentada teoricamente nas produções das Ciências Sociais, com ênfase no pensamento 

mais conservador.  

Boschetti (2015, p.647-649), aponta os seguintes traços do conservadorismo na 

profissão: 

• O metodologismo ressurge sob a forma de ênfase no tecnicismo e 

legalismo positivista, como elemento crucial na formação e na pesquisa, 

em detrimento do questionamento, da crítica, (...). Daí decorrem 

elaborações teórico-metodológicas orientadas por abordagens 

conservadoras, prescritivas ou descritivas (...); 

•  O teoricismo acrítico é outro traço conservador e se caracteriza como 

conceituação operacional e adoção de categorias pós-modernas e 

conservadoras das Ciências Sociais (sobretudo Sociologia, Psicologia e 

Antropologia) que aceitam sem criticidade as teses. (...) O teoricismo 

acrítico incorpora no arcabouço teórico do Serviço Social categorias 

próprias do arsenal conservador, como integração, vigilância, 

vulnerabilidade, empoderamento, justiça social, terceiro setor, entre 

outras. 

• O aligeiramento da formação e da pesquisa é um traço absolutamente 

contemporâneo. O expansionismo superficial de cursos é extremamente 

funcional ao conservadorismo, pois conserva (...) a perspectiva de 

formação funcional ao mercado e subordina os conteúdos profissionais 

à demanda do mercado, ou seja, do capital.  

•  O pragmatismo alimenta um tipo de formação, mas também de 

trabalho profissional, baseado na filosofia utilitarista, no imediatismo, 

no famoso discurso de que ‘na prática a teoria é outra’. Tal postura leva 

à negação da teoria, à adesão ao praticismo acrítico, à ação imediatista, 

desprovida de compromisso político com a transformação estrutural das 

relações socio- econômicas (...). 

•  O voluntarismo revela um subjetivismo descolado da objetividade e 

das múltiplas determinações do real. Alimenta-se na pobreza teórica que 

considera desnecessário estudar, ler, conhecer em profundidade as 

teorias e seus autores. Favorece a ação pragmática individualizada e a 

responsabilidade pessoal e profissional no trato das expressões da 

questão social (...). 

•  O contentamento com o possibilismo é típico do conformismo com 

mudanças no quadro das instituições capitalistas existentes. É a 

concordância com a ‘melhoria’ social possível nos marcos do 

capitalismo (...) a perspectiva de Serviço Social que se curva e 

incorpora as orientações neoliberais de privatização, focalização, 
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universalismo básico e tantos outros modismos se localiza nos marcos 

do neoliberalismo contrarreformista, sendo meramente possibilista (...) 

e alimentam posições e intervenções que incorrem em práticas 

conservadoras, como a focalização, a seletividade, a integração, o 

assistencialismo, o individualismo, a competitividade, o 

quantitativismo, o fortalecimento do capital humano.  

Ultrapassar esses traços conservadores requer recusar a formação aligeirada, acrítica e 

tecnicista, defendendo a formação dentro de uma perspectiva de totalidade sem que aja 

chance para o possibilismo. Exige-se uma defesa do trabalho profissional como  espaço de 

luta pelo cumprimento dos direitos da classe trabalhadora e que recusa os modismos 

tecnicistas e pragmáticos na formação e no trabalho, para fortalecer as lutas universais pela 

libertação das relações mercantis. No âmbito especificamente do Serviço Social, o desafio de 

reafirmar o Projeto Ético-Político é muito importante, para não recuar diante da ofensiva 

conservadora e retroceder nas conquistas alcançadas por tantas gerações (BOSCHETTI, 

2015). 

Segundo a autora (2015) muitos desses traços conservadores são fomentados pelo 

desencanto e pelas sucessivas perdas sociais e históricas, submetidas à barbárie neoliberal, 

como presenciado atualmente pelo governo de Michel Temer. Enfrentá-las e superá-las exige 

construir estratégias coletivas pautadas no Projeto Ético-Político Profissional, que possibilita 

o Serviço Social alcançar sua maioridade teórico-política e fortalecer seu combate as 

expressões da questão social. 

De acordo com Pastorini (2004), abordar a “questão social” como objeto de 

intervenção do Serviço Social, significa necessariamente mencionar o capitalismo e o Estado 

por ele constituído. O que determina uma ruptura é o caráter político da “questão social” 

decorrente do processo de formação de desenvolvimento da classe trabalhadora e seu ingresso 

no cenário político, que pede seu reconhecimento como classe por parte do Estado e do 

capital.  

A questão social atinge a vida dos sujeitos, segundo Guerra (2007), nas suas 

requisições pela garantia dos direitos civis, sociais, políticos e humanos e adquire centralidade 

no exercício profissional do assistente social, que vai intervir no âmbito das suas expressões, 

consideradas como manifestação de um tipo de relação de subalternidade do trabalho ao 

capital. E o faz por meio de uma forma instituída pelo próprio Estado burguês, pela via das 

políticas sociais, que se constituem por um lado, como um modo de apaziguar a relação entre 

as classes e por outro lado, como expressão das lutas sociais em busca de sua valorização. 
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Pautados nesta compreensão, torna-se necessário afirmar que o enfrentamento ao 

conservadorismo carece de profissionais ousados no sentido cívico e intelectual e que tomem 

posição frente aos debates e impasses sócio-políticos decorrentes. Além da necessidade de 

aprimoramento intelectual para perceber as transformações societárias e suas tendências, 

mesmo diante de algumas debilidades da própria formação (NETTO, 199615, apud, ARAÚJO; 

CARVALHO; AZEREDO, 2017, p.10).  

O conservadorismo percorre a trajetória do Serviço Social, tentando ser superado por 

meio da construção e no processo de expansão do projeto ético-político profissional 

direcionado à ruptura com o mesmo. A profissão reflete as contradições sociais, suas 

tendências e a luta pela hegemonia entre ideias e projetos profissionais e societários. Trata-se, 

assim, de enfrentamentos em busca de um acúmulo de forças que caminham no interior da 

profissão e na sociedade (BARROCO, 2015). 

Profissionalmente, enfrenta-se o conservadorismo, segundo Barroco (2015) recusando 

apelos moralistas, denunciando ingerências, alargando as bases democráticas e emancipatórias 

do projeto profissional, combatendo todas as formas de opressão, de alienação e exploração, 

no sentido da superação da barbárie para a emancipação humana. 

Embora a perspectiva neoliberal se utilize de inúmeros mecanismos para 

dividir o conjunto dos trabalhadores e suas entidades representativas, é 

através da organização coletiva que se criam condições concretas para a 

resistência frente à violação dos direitos, pela melhoria das condições de 

trabalho e fortalecimento do compromisso do Serviço Social por uma 

sociedade emancipada (RAICHELIS, 2011, p. 436). 

Neste sentido, a atuação profissional tem que estar pautada dentro de uma perspectiva 

teórico metodológica que busque romper com o conservadorismo16 da profissão diante da 

lógica capitalista, e que nos remeta a capacidade de pensar criticamente as estratégias, as 

ações necessárias e as possíveis conseqüências, por meio de qualidade do planejamento e 

qualificação do sujeito que planeja (VASCONCELOS, 2015). 

Ora, um assistente social crítico e propositivo exige um determinado perfil: 

profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas 

                                                           
15 NETTO, José Paulo. Transformações societárias e Serviço Social. Revista Serviço Social & Sociedade, nº 50, 

ano XVII, p. 87-132, abril. 1996.  

 
16 Em sua função ideológica, o conservadorismo reproduz um modo de ser fundado em valores historicamente 

preservados pela tradição e pelos costumes — no caso brasileiro —, um modo de ser mantido pelas nossas elites, 

com seu racismo, seu preconceito de classe, seu horror ao comunismo (BARROCO, 2015). 
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sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais, dotados de formação intelectual e cultural generalista e 

critica, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho (ABEPSS17, 2003 – apud 

VASCONCELOS 2008, p. 255). 

Reafirmamos neste contexto que, o assistente social necessita investir em um processo 

contínuo de formação profissional por meio de capacitação teórica – metodológica, ético – 

político e técnico – operativa, para entender a realidade social de forma crítica e compreender 

as determinações da problemática, que resultará em um trabalho planejado e efetivo. 

Principalmente, porque a maioria dos usuários do Serviço Social não tem conhecimento e/ou 

acesso aos seus direitos, sejam eles, civis, políticos ou sociais. Portanto, torna-se fundamental 

a socialização das informações referente aos direitos, pois é uma ação profissional que 

direciona o usuário quanto ao acesso aos mesmos (SILVA, 2000). 

Embora a profissão, segundo Iamamoto (1995), inicialmente tenha sido constituída 

para servir aos interesses do capital, ela não reproduz exclusivamente as necessidades do 

capital, pois participa do processo de respostas às necessidades legítimas de sobrevivência da 

classe trabalhadora, de maneira coletiva, por meio dos movimentos sociais18, na busca do 

acesso aos recursos sociais existentes, através dos equipamentos coletivos que fazem face aos 

direitos sociais do cidadão. 

Devido a isto, Martinelli (2006) aponta que os profissionais de Serviço Social, são os 

que mais se aproximam do cotidiano dos sujeitos sociais. Sujeitos esses, na maioria das vezes 

invisíveis para o sistema capitalista, pois não se constituem em potenciais consumidores ou 

não contribuem laborativamente para alimentar essa máquina de produzir exploração. Os 

assistentes sociais, nesse contexto, constituem-se como profissionais da aproximação, da 

acolhida, da escuta, do resgate, do respeito, do sigilo, da esperança. 

E, por ser diferente que o assistente social, ao ocupar o seu lugar profissional (através 

de uma formação prévia, para atuar nas instituições públicas, privadas e nos movimentos 
                                                           
17 ABEPSS. Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social. Assistente Social: Ética e direitos. Rio de 

Janeiro. CRESS 7ª Região, 2003. Coletânea de Leis e Resoluções.  
18 (...) a diferença entre um movimento social [institucionalizado com] outras associações baseadas em interesses 

específicos e protestos ou estouros eruptivos que não dimensionam, não reivindicam, nem procuram uma 

mudança significativa (...) [pode residir basicamente na questão da ideologia]. Acreditar em um conjunto de 

ideias fundamentais une entre si os membros e as estruturas organizativas de um movimento [atuando] como 

cimento, proporcionam o elo para a procura incessante dos objetivos e para vencer as resistências. (...) A unidade 

e a coerência de um movimento social, em suas diferentes etapas e formas, depende da semelhança de 

convicções de seus autores e partidários sobre a legitimidade de um novo tipo de conduta, de sua recusa à cultura 

dominante, das relações de desigualdade e da exigência de novos valores e formas de relacionamento social 

(LIMA, 1987). 
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sociais), tem a responsabilidade e o dever de trazer para o espaço profissional o desconhecido, 

a informação inacessível, o saber, o conhecimento que não é produzido por outros segmentos 

da população, exatamente pela inserção que têm na realidade social (VASCONCELOS, 

1997). 

Portanto, a qualidade do trabalho profissional dos assistentes sociais em grandes 

campos estratégicos é determinada pela forma do seu planejamento, por meio de complexas 

mediações que vinculam os problemas específicos a totalidade social – as expressões gerais 

da questão social e as políticas sociais públicas e privadas que buscam dar respostas a elas – 

se preparam para uma atuação profissional consciente, critica e criativa e que favoreça mais o 

trabalho do que o capital, contradizendo o ideário neoliberal (VASCONCELOS, 2015), e 

atuando para que o conservadorismo não faça parte de sua realidade profissional. 

Logo, torna-se importante que o assistente social não trabalhe pautado em aspectos 

conservadores, uma vez que o Estado neoliberal é sempre mais presente para as políticas 

econômicas que lhes são rentáveis, do que para as políticas sociais públicas que são elementos 

de ação do Serviço Social na luta contra as expressões da questão social. Sendo assim, cabe 

ao profissional agir na contra mão do mercado, não se reduzindo a um exercício imediatista, 

conformista, tecnicista e pobre teoricamente, e, que resultam em ações restritas a políticas 

extremamente seletivas, focalizadoras e individualistas.  
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CAPÍTULO II – O TRABALHO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA 

DA SAÚDE  

 

Este capítulo pretende abordar o trabalho profissional do assistente social na área da 

saúde, especificamente em Secretarias Municipais de Saúde. Sua proposta fundamenta-se nas 

análises construídas no primeiro capítulo deste Trabalho Final de Curso, que apontam que o 

ideário neoliberal se distancia da concepção de universalidade das políticas sociais com nítido 

retrocesso dos direitos sociais e dos trabalhadores, atingindo a classe trabalhadora, inclusive 

os assistentes sociais. Estes profissionais que, em dados momentos, avançam em propostas de 

caráter progressista e, em outros, não se distanciam do conservadorismo que insiste em 

permanecer no interior da categoria profissional. 

Diante do exposto, será analisado como tem sido construído o trabalho dos Assistentes 

Sociais em Secretarias Municipais de Saúde mediante os inúmeros desafios que estão sendo 

colocados no tempo atual. Objetiva-se ainda avaliar a possível presença de traços 

conservadores no trabalho profissional. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, de 

natureza qualitativa, por meio de questionários disponibilizados a 15 assistentes sociais, 

trabalhadoras de uma SMS em uma Cidade da Região Norte Fluminense, com retorno de 03 

profissionais, que representam 20% do total.  

 

2.1 O Trabalho construído pelo assistente social na particularidade de Secretarias 

Municipais de Saúde: uma análise de uma Unidade em um município do Norte 

Fluminense 

 

As indagações para a presente seção surgiram a partir de uma experiência de estágio 

curricular em Serviço Social realizado na Secretaria Municipal de Saúde em uma Cidade da 

Região Norte Fluminense no período de um ano. Seu objetivo principal consiste em discutir o 

trabalho construído por assistentes sociais em Secretarias Municipais de Saúde e, 

posteriormente avaliar a existência ou não de possíveis traços conservadores no trabalho 

profissional neste espaço ocupacional.  
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Conforme apontado por Nogueira (2011, p.67), a saúde é uma questão social, 

econômica, política e, acima de tudo, um direito humano fundamental. Desigualdades, 

pobreza, exploração, violência e injustiça, são expressões que caracterizam causas das 

doenças e morte dos pobres e marginalizados. Proporcionar condições de saúde para todos 

induz a desafiar interesses poderosos e mudar totalmente as prioridades políticas e 

econômicas.   

No contexto brasileiro, o direito à saúde consta na Constituição Federal de 1988, como 

um direito fundamental, pois, é relacionado ao direito à vida, e através de seu investimento, o 

indivíduo estará em plenas condições de acessar outras políticas. Portanto, compreende-se que 

a saúde pública deveria ser vista como prioridade para o Estado19.  

No tocante ao trabalho do profissional de Serviço Social na área da saúde, 

Vasconcelos (2008) considera que a presença do Assistente Social nas instituições de saúde é 

essencial, pois todo o processo de acolhimento, apoio, humanização é realizado por esse 

profissional, estando ele, em hospitais, centros sociais, secretarias de saúde, ambulatórios ou 

mesmo em outras instituições que atendam problemáticas sociais ligadas à saúde. 

Neste sentido, a concepção de saúde20 não deve ser abordada unicamente com uma 

visão voltada para medicina, estrutura biológica do sujeito, uma vez que ela está implicada 

nas dimensões social, econômica, cultural, entre outros determinantes que condicionam sua 

existência.  

Neste contexto e ao particularizar a dimensão social na área da saúde, Cecílio (2004, 

p.28) aponta que as necessidades sociais em saúde podem ser pensadas a partir de 04 grandes 

conjuntos: 

O primeiro são as boas condições de vida, entendendo-se que o modo como 

se vive se traduz em diferentes necessidades. O segundo diz respeito ao 

acesso às grandes tecnologias que melhoram ou prolongam a vida. É 

importante destacar que, nesse caso, o valor do uso de cada tecnologia é 

determinado pela necessidade de cada pessoa, em cada momento. O terceiro 

bloco refere-se à criação de vínculos efetivos entre usuários e o profissional 

ou equipe dos sistemas de saúde. Vínculo deve ser entendido, nesse 

contexto, como uma relação contínua, pessoal e calorosa. Por fim, 

                                                           
19  O objetivo do capítulo é discutir o trabalho do assistente social na área da saúde, portanto, não irá aprofundar 

o debate da política de saúde. 
20 Resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o 

resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis 

de vida (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1987, S/P).   
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necessidades de saúde estão ligadas também aos graus de crescente 

autonomia que cada pessoa tem no seu modo de conduzir a vida, o que vai 

além da informação e da educação. 

Segundo Costa (2008), ao corresponder às necessidades imediatas e mediatas da 

população, o Serviço Social na saúde desenvolve mecanismos que influenciam sobre as 

principais contradições do sistema de saúde pública no Brasil. Para a autora, as atividades do 

Serviço Social se resumem a ações de caráter emergencial assistencial; educação, socialização 

de informação e comunicação em saúde; planejamento e assessoria; mobilização e 

participação social.  

Neste contexto, o Assistente Social que trabalha na área da saúde deve atuar de forma 

a fortalecer o vínculo entre usuários e unidades de saúde, visando o desenvolvimento do 

sujeito junto aos setores/grupos de determinados serviços onde eles frequentam e para que 

esses usuários sejam parte de um processo de construção do reconhecimento de seus direitos. 

Pois, é um profissional com arcabouço teórico e técnico, capaz de realizar análises sociais em 

sua totalidade, singularidade e particularidade, ainda que os desafios colocados pelo cenário 

atual intentem reduzir o seu trabalho a ações imediatas e pontuais, despotencializando sua 

capacidade de análise crítica.  

A este respeito, destaca Coelho (2013, p. 139)  

Há determinados espaços sócio – ocupacionais dos assistentes sociais, como 

os serviços e programas vinculados à política de saúde, (...) em que o ritmo e 

a regularidade das atividades, em decorrência das contradições sociais, são 

intensos. Nessas condições, o atendimento emergencial absorve toda a 

jornada de trabalho, e os profissionais não dispõem de tempo para a 

indagação acerca da realidade e da própria prática profissional. Para 

responder às múltiplas exigências do cotidiano, os assistentes sociais passam 

a agir espontaneamente, cumprindo rotinas que os conduzem a moverem – 

se mecanicamente, automaticamente, sempre no âmbito da singularidade. 

Nessas condições, os profissionais apreendem apenas a aparência da 

realidade por meio da imediaticidade 21. 

Durante o estágio supervisionado em Serviço Social em Secretaria Municipal de 

Saúde, identificou-se que a maioria dos assistentes sociais tem limitado seu atendimento 

apenas a demanda que lhe é explícita pelos usuários e não tem avançado em problematizações 

de caráter teórico-político integradas ao seu trabalho profissional.  Realizam atendimentos que 

se resumem ao preenchimento de um formulário exigido pela instituição, anexado a uma série 

                                                           

21 “Imediaticidade apreendida como uma categoria reflexiva e como um elemento da vida cotidiana” (COELHO, 

2013, p. 84). 
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de documentos que devem ser entregues pelo usuário para que ocorra o acesso ao serviço de 

saúde solicitado, seja ele, exame, insumos, glicosímetro, cirurgia, tratamento fora de 

domicílio, entre outros.   Esses processos indicam a burocracia como um determinante que 

tem contribuído para a redução da capacidade profissional dos assistentes sociais dentro deste 

espaço ocupacional.  

Neste contexto, muitas são as hipóteses a respeito das variáveis que dificultam a 

atuação dos assistentes sociais na área da saúde. Algumas delas fazem menções à realidade 

institucional, por meio da precarização do serviço e burocratização das ações. Neste ínterim, 

afirma-se que a burocratização das atividades e a incompetência de alguns gestores das 

políticas municipais de saúde, articuladas com equipes profissionais desmotivadas, 

acomodadas e descompromissadas, constitui a realidade do trabalho na sociedade do capital 

(MORAES, 2016).  

Sendo assim, a atuação dos assistentes sociais em Secretarias Municipais de Saúde, 

requer uma dinâmica de organização para que o exercício profissional, não seja baseado em 

práticas mais burocráticas e administrativas do que assistenciais (VASCONCELOS, 2015), 

que priorizam respostas pontuais e imediatas, agindo automaticamente, se resumindo em 

preenchimento de formulários, que são utilizados como instrumentos da coisa pública para 

dificultar o acesso dos usuários a serviços que lhe são de direitos.  

O que se observa é que tais constatações não se reduzem às SMS, mas a diferentes 

instituições que executam a política de saúde e até outras políticas sociais públicas. Mas, na 

particularidade da saúde, Vasconcelos (2008, p. 251) aponta que a redução do trabalho dos 

assistentes sociais ao movimento interno da unidade contribui para que “suas ações sejam 

apenas complementares às ações dos demais profissionais de saúde e/ou funcionais a 

dinâmica interna da unidade, em última instância, funcionais a ordem social vigente”. 

Para maior análise sobre o assunto, faz- se constar que, a pesquisa de campo realizada 

no setor de Gerenciamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade 

do Norte Fluminense, contou com a participação de 03 assistentes sociais concursadas, 

diaristas, mas que trabalham conforme escala elaborada pela SMS. Todas são do sexo 

feminino, com idade entre 30 a 59 anos, uma graduada entre 1981 a 1990; outra entre 1991 a 

2000; e, a terceira entre 2001 e 2010, na Universidade Federal Fluminense/Departamento de 

Serviço Social de Campos.   
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Dessas, apenas uma ingressou e concluiu um curso de pós-graduação sobre o Serviço 

Social Contemporâneo, nesta mesma Instituição de Ensino já citada. E, nenhuma costuma 

freqüentar curso de aprimoramento profissional, alegando a falta de tempo. No entanto, 

ressaltam adotar leituras acerca da profissão/ políticas públicas.  

No que se refere ao tempo de trabalho como assistente social na área da saúde, 

identificou-se que uma profissional desenvolve suas atividades na faixa acima de 03 a 05 

anos, e duas profissionais acima de 10 anos. 

Segundo dados obtidos com a pesquisa, as assistentes sociais descreveram a rotina de 

trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, vinculada às seguintes atividades: a. abertura de 

processos administrativos para procedimentos não contemplados na tabela SUS, que diz 

respeito a certos tipos de exames, como por exemplo, eletroneuromiografia, além de cirurgias, 

tratamentos, aquisição de insumos, glicosímetro, e que não estão sendo realizados nas 

unidades de saúde pública ou até mesmo, nas Unidades privadas do município; b. orientação 

quanto à rede de serviços de saúde; c. sistematização das demandas relacionadas à dificuldade 

de acesso; d. encaminhamentos; e, visitas domiciliares (quando necessário); f. e entrevista 

social com elaboração de parecer. 

A leitura da rotina de trabalho das assistentes sociais na SMS confirma nossos 

pressupostos iniciais da pesquisa, a respeito da centralidade de um trabalho administrativo e 

burocrático que, se por um lado, tenta contribuir para o acesso do usuário ao serviço de saúde, 

por outro, reduz as possibilidades de intervenção ao que está pré- estabelecido pela 

instituição/serviço de saúde, prescindindo de práticas preventivas na direção da educação em 

saúde. Além disso, a tendência identificada é de falta de clareza quanto ao objeto do Serviço 

Social – as expressões da questão social – quando restringe seu fazer ao acesso ao diagnóstico 

e tratamento sem nenhuma reflexão a respeito dos determinantes sociais22 do processo saúde- 

doença.  

Ainda que centradas nestas ações, a maioria das Assistentes Sociais enfatiza que 

constroem um trabalho na perspectiva da garantia de direitos. Portanto, para as entrevistadas, 

ser Assistente Social na área da saúde, significa:  

                                                           
22 Uma primeira aproximação, aparentemente consensual, conceitua os Determinantes Sociais da Saúde 

como as condições nas quais as pessoas completam o seu ciclo vital, incluindo aqui o sistema de saúde, além de 

fatores econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam situações de morbidade 

e fatores de risco para a população (NOGUEIRA, 2011). 
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(...) buscar a garantia de direitos, tentando desburocratizar o acesso dos 

usuários aos serviços de saúde, planejando ações para ampliação de 

direitos (Depoimento de Assistente Social 01, 2017).  

É viabilizar os meios possíveis aos usuários, para que eles possam ter 

acesso aos serviços de saúde ofertados pelo município (Depoimento de 

Assistente Social 02, 2017).  

Angustiante! Nos tempos de hoje é uma verdadeira tortura, mas, contudo, 

mesmo com as lacunas existentes no Sistema SUS, que temos muito a 

comemorar e a certeza que devemos continuar na luta para que os serviços 

prestados a população, sejam realizados de forma digna, igualitária e que 

os atendimentos sejam oferecidos com qualidade (Depoimento de Assistente 

Social 03, 2017). 

Vasconcelos (2008), após realizar uma pesquisa que contou com a participação de 78 

assistentes sociais da área da saúde, elencou estratégias e ações que são necessárias e devem 

ser utilizadas para que o atendimento do Serviço Social facilite o acesso aos direitos, pois a 

garantia de direitos mencionada pela assistente social 01, infelizmente é limitada às 

condições, possibilidades e, sobretudo, demandas institucionais. 

Portanto, conforme apontado por Vasconcelos, (2008, p.258), o exercício profissional 

deveria ser pautado em:  

Planejamento: é no planejamento do Serviço Social e das ações que os 

assistentes sociais/ equipes se preparam para trabalhar. (...) É um 

instrumento de luta, de negociação, de registro da prática. (...) É neste 

sentido que podemos identificar um profissional propositivo e não passivo. 

São requisitos para planejar: realizar levantamentos, estudos e pesquisas 

sobre a questão social – objeto da ação profissional- potencializando a 

analise e critica (...); 

Organizar e realizar a atenção aos direitos e o acesso ao Serviço Social, a 

partir da demanda dos trabalhadores e não da oferta das instituições ( 

públicas ou privadas), o que significa ter, como referencia, partir e priorizar 

as necessidades e interesses dos usuários para pautar as políticas sociais; 

Realizar e publicizar estudos socioeconômicos, não só de quem solicita e 

acessa os recursos disponibilizados pelas políticas sociais, mas do que não 

conseguem acesso (...); 

Identificar e priorizar as necessidades sociais de saúde e demandas dos 

usuários para além das demandas espontâneas, sem negar as requisições 

institucionais, historicamente, fruto do mau funcionamento da rede de saúde 

(...); 

Valorizar a demanda espontânea (...); 

Priorizar, como assegurado na proposta do Sistema Único de Saúde, ações 

de promoção de saúde e de prevenção de doenças. (...). 
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As estratégias citadas acima, além de proporcionar uma maior efetividade quanto à 

atuação profissional na luta pela garantia dos direitos, também podem contribuir para o acesso 

e uma maior qualidade nos serviços prestados. 

Para os assistentes sociais que buscam uma ação que rompa com o conservadorismo 

no trabalho profissional, torna-se necessário uma base de referências ético – políticas, dentro 

de uma perspectiva teórico- metodológica que possibilite uma reconstrução contínua do 

movimento da realidade. 

Inclusive, o discurso do reconhecimento da saúde como um direito social e sua 

garantia como um dever estatal ultrapassa uma abordagem limitada dentro de um discurso 

normativo, pois enquanto direito, a responsabilidade de cumpri-lo é do Estado, principalmente 

pelo fato da saúde não ser um bem ou um serviço de troca no mercado (NOGUEIRA; 

MIOTO, 2008). 

Nesta mesma direção, Ortiz (2010) aponta que as relações da profissão com os direitos 

resultam em uma interpretação falaciosa dos reais limites da profissão, pois a garantia de 

direitos sociais não se limita a uma categoria profissional, mas vincula-se a alteração do 

padrão político econômico de determinada ordem societária. Lutar pela defesa e até pela 

garantia dos direitos é muito diferente de garanti-los imediata ou mediatamente. A vinculação 

direta e indireta à garantia de direitos, sem o reconhecimento e a introdução das devidas 

mediações, gera uma compreensão voluntarista da profissão.  

No entanto, é importante que o assistente social coloque os reais interesses e 

necessidades dos usuários dos serviços de saúde no centro da discussão, principalmente, por 

ser um profissional que se aproxima do cotidiano dos usuários e por ser um mediador entre 

estes e a instituição. É importante ainda, lutar pelo atendimento prioritário dos interesses dos 

usuários. Em outros termos, avançar na direção do atendimento das necessidades sociais dos 

usuários. Isto exige, que o assistente social medie a discussão do que está sendo vivenciado 

pela população, como por exemplo, a qualidade, os critérios e as exigências para o acesso às 

ações, serviços e rotinas de saúde, com o que está assegurado formalmente (DAL PRÁ, 2003) 

Porém, para que o acesso a saúde seja realmente construído, não depende 

exclusivamente da política de saúde, pois há uma articulação com o setor social e o 
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econômico também. Segundo LUZ23 (1991 – apud MIOTO e NOGUEIRA - 2008) a saúde 

necessita de um conjunto de condições coletivas para existir, ou seja, é entendida como um 

direito social e como dever do Estado, não podendo ser vista como uma mercadoria. “Como 

um bem não mercantil, supõe a sua desmercadorização para sua garantia, com as suas 

consequentes implicações na esfera da política e da economia” (MIOTO E NOGUEIRA, 

2008, p.223). 

Neste sentido, o trabalho na área da saúde, carece de profissionais capacitados que 

lutem pela sua efetivação. Sendo assim, no que se diz respeito a qual o conhecimento 

necessário para que o assistente social realize um trabalho profissional com qualidade na área 

da saúde, foi respondido: 

Conhecer a rede sócio- assistencial na qual esta inserida para facilitar os 

encaminhamentos necessários, sempre respaldados no Código de Ética 

Profissional (Depoimento da Assistente Social 01,2017). 

Conhecimento de política pública de saúde, a rede de serviços ofertados 

(Depoimento da Assistente Social 02, 2017). 

O profissional deve estar articulado e sintonizado ao movimento dos 

trabalhadores e de usuários, que lutam pela garantia dos seus direitos, seja 

em nível de promoção, proteção e /ou recuperação da saúde (Depoimento 

da Assistente Social 03, 2017). 

De acordo com Costa (2008), para que o assistente social construa seu trabalho com 

qualidade, é necessário que ele conheça o funcionamento da instituição e/ou unidade em que 

trabalha além do sistema de saúde, sua dinâmica, a capacidade de atendimento das outras 

instituições, sejam elas públicas ou privadas, que ofereçam um meio de viabilizar o 

atendimento das necessidades da população que ultrapassam a capacidade de atendimento 

exclusivo das instituições de saúde. Além de estar articulado aos movimentos dos 

trabalhadores que traduzem as demandas expostas pelos usuários. 

No entanto, Vasconcelos (2007), aponta que são raros os assistentes sociais que 

declaram ser necessário obter conhecimento a respeito da política de saúde, da 

municipalização e até mesmo da estrutura da unidade para uma atuação profissional 

capacitada. 

                                                           
23 LUZ, M.T. Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de “Transição democrática” – anos 80. Saúde em 

Debate. Londrina, n.32,1991. 
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O trabalho do assistente social na saúde requer diversos conhecimentos que o capacite 

para exercer as múltiplas atividades que lhe serão propostas, atuando como um intermediador 

entre os vários níveis do SUS, com práticas que o distanciam da ideologia da ajuda. Sua 

importância surge a partir das contradições da política de saúde no SUS e possibilita ao 

usuário ser escutado e possivelmente incluído nos serviços. 

Segundo Dal Prá (2003) o Serviço Social pode materializar seu trabalho por meio das 

ações de educação e informação em saúde24, conforme os compromissos ético-políticos da 

profissão e de um projeto profissional comprometido com os interesses e as necessidades dos 

usuários. 

 Diversas indagações que surgem sobre o trabalho em Serviço Social na área da saúde, 

são descortinadas mediante superação de ações conservadoras. Para Costa (2008, p. 350) 

essas indagações revelam o grau de estranhamento dos assistentes sociais em relação ao 

conteúdo e dimensão do seu trabalho na conformação do trabalho e trabalhador coletivo em 

saúde, como a naturalização, banalização, simplificação e invisibilidade política e 

institucional das contradições do SUS. 

Conforme Costa (2000, p. 62-63), o trabalho do assistente social na área da saúde: 

Cumpre o papel particular de buscar estabelecer o elo ‘perdido’, quebrado 

pela burocratização das ações, tanto internamente entre os níveis de 

prestação de serviços de saúde, quanto, sobretudo, entre as políticas de saúde 

e as demais políticas sociais e/ou setoriais. 

Compreende-se que, assim como todos os outros campos de atuação do Serviço 

Social, nas Secretarias Municipais de Saúde, o trabalho deve ser desenvolvido para 

corresponder a demanda relatada pelos usuários, buscando formas de aproximação e de 

atendimento as suas demais necessidades que precisam de um trabalho de desvendamento 

para ser identificadas e enfrentadas a partir da dimensão ético-política do Serviço Social na 

contemporaneidade.  

                                                           
24 Segundo Costa (2008, p.316), estas atividades consistem em orientações e abordagens individuais ou 

coletivas/ grupais ao usuário, família e à coletividade, para esclarecer, informar e buscar soluções acerca de 

problemáticas que envolvem a colaboração destes na solução de problemas de saúde individual e coletiva, 

inclusive o desenvolvimento de ações estratégicas  de comunicação em saúde para facilitar a comunicação 

interna entre unidades da rede SUS, setores e profissionais, bem como a comunicação entre serviço e usuários/ 

sociedade com vistas à qualificação e humanização da atenção. 
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Majoritariamente quando perguntado na pesquisa quais as demandas que os usuários25 

apresentam ao Serviço Social, foi descrito que são as dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde. Pois este é o principal motivo que os direcionam ao setor, na busca pela efetivação de 

um serviço de saúde, uma vez que necessitam e são, em sua maioria, totalmente dependentes 

do SUS, e, que independente do tempo do cumprimento do pedido, vê no assistente social a 

figura de uma pessoa que vai ajudá-lo, pois ainda são poucos, os que o vêem como um 

profissional na luta pela conquista da garantia do direito. 

Neste contexto, vale ressaltar que isto ocorre, não apenas pela postura que é adotada 

pelo profissional dentro da instituição, como também se vincula a uma cultura histórica 

profissional que associa a imagem da profissão a ajuda e caridade. A superação desta imagem 

supõe dentre outros elementos, um trabalho articulado a outros profissionais e com 

transparência, a partir de uma compreensão de que os processos que envolvem a saúde e o 

adoecimento são construídos socialmente. E, em uma sociedade estruturalmente desigual, 

lutar por melhores condições de saúde, significa lutar por melhores e mais justas condições de 

vida. 

Neste sentido, é necessário construir atividades educativas, de planejamento e gestão, 

de mobilização e participação da comunidade para que sejam correspondidas as demandas dos 

usuários e também as institucionais26, por meio de ações voltadas a prevenção, recuperação e 

controle do processo saúde/doença. 

Sendo assim, é relevante que o trabalho do assistente social na área da saúde, 

especialmente em SMS, possa avançar para além do que foi identificado nesta seção. As 

ações profissionais, pautadas na compreensão do sujeito em sua dimensão integral e da 

realidade em sua totalidade, precisam objetivar a interação entre os diversos níveis do sistema, 

articulando as necessidades de saúde da população com os princípios e diretrizes do SUS. 

Além disso, é estrategicamente importante buscar uma conexão com a rede externa de 

proteção social, visando o atendimento integral das necessidades dos usuários, o que contribui 

                                                           
25 Segundo Vasconcelos (2015), as demandas dos usuários podem ser reveladas com clareza, mas também de 

formas obscuras, devido a condição humana alienada e alienante e devido ao cotidiano da vida na sociedade 

capitalista. A autora ressalta também, que as demandas espontâneas são forjadas a partir da disponibilização de 

bens e serviços pela instituição e escondem as reais necessidades dos usuários. 
26As requisições institucionais se manifestam por meio das exigências implícitas ou explícitas, feitas pela 

instituição/ gestores, serviços e demais profissionais ao Serviço Social, a partir das finalidades, dos objetivos, 

dos recursos e dos serviços (não) disponíveis na unidade sócio assistencial e da correlação de forças vigente 

(VASCONCELOS, 2015).  



42 
 

para o enfrentamento do conservadorismo, que insiste em permanecer no trabalho 

profissional.  

 

2.2 Os possíveis traços conservadores presentes no trabalho do assistente social em uma 

Secretaria Municipal de Saúde de um Município do Norte Fluminense 

 

Após abordarmos como está sendo construído o trabalho profissional em Serviço 

Social na Secretaria Municipal de Saúde de um município localizado no Norte Fluminense, na 

presente seção pretende- se analisar a existência de possíveis traços conservadores em tal 

trabalho, com a intenção de identificar seus determinantes objetivos.  

Destaca-se assim, por meio de pesquisa de campo e de análise de documentos 

construídos ao longo do estágio supervisionado em Serviço Social, que foi possível identificar 

algumas variáveis que caracterizam possíveis traços conservadores ou estão vinculadas aos 

mesmos – e que integram o trabalho dos assistentes sociais na SMS pesquisada, tais como: 1) 

Predominância de ações de cunho mecanicista; 2) Falta de aprimoramento profissional; 3) 

Falta ou pouco conhecimentos sobre a política de saúde e sobre a instituição em que atua; 4) 

Fatalismo profissional 5) Atendimentos que, em dados momentos, não são humanizados; 6) 

Ligeireza nos atendimentos profissionais; 7)  Dificuldade de escuta do usuário; 8) Trabalho 

restrito à demanda explícita do usuário, com atendimento prioritário às demandas 

institucionais; 9) Desmotivação e conformismo profissional.  

Tais variáveis se aproximam dos traços do conservadorismo associados à profissão de 

Serviço Social e apontados por Boschetti (2015) no primeiro capítulo deste estudo, o que 

reafirma sua presença histórica e atual no cotidiano profissional de muitos assistentes sociais. 

A respeito da primeira variável identificada acima (predominância de ações de cunho 

mecanicista), Vasconcelos (2007) aponta que estão relacionadas aos profissionais que atuam 

de forma mecânica, submissos às normas impostas pelo regulamento administrativo, 

autoridade ou seu representante, sem sequer realizar um paralelo com o projeto ético- político 

da profissão, resumindo-se em uma atuação extremamente burocrática. 
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Já a falta do contínuo aprimoramento profissional, presente entre as pesquisadas, 

incide diretamente nas dimensões da competência profissional e, especialmente no 10º 

princípio fundamental do Código de Ética do Assistente Social (1993) que o associa a 

qualidade dos serviços prestados à população.  

Nestes casos, a formação do profissional de Serviço Social e a formação continuada, 

devem contribuir para a desmistificação da realidade não se contentando apenas com o que já 

está posto, mas buscando aproximações críticas que objetivem a transformação social na 

perspectiva ético- política atual. 

Neste processo, há a necessidade do profissional ter conhecimentos vinculados à 

instituição de trabalho, à legislação (Código de ética, SUS, ECA, SUAS, Estatuto do idoso,), 

normativas, políticas relacionadas às de saúde; ao território e redes sócio-assistenciais 

(Programas sociais, onde estão os programas, quem coordena o que falta no município) e ao 

perfil do usuário, dentre outros (MORAES, 2016). 

Portanto, é fundamentado por tais conhecimentos que o profissional será capaz de 

reconhecer as possibilidades históricas dadas pela própria realidade social e se engajar na luta 

coletiva pela conquista da ampliação e efetivação dos direitos, superando compreensões e 

posturas fatalistas27 da realidade. 

Além destes elementos, a análise documental, bibliográfica e de campo tem sinalizado 

que a maioria dos usuários das políticas públicas não possui conhecimentos aprofundados 

sobre os dilemas que envolvem suas demandas e necessidades sociais, devido às péssimas 

interlocuções realizadas até chegar ao assistente social e este, torna-se um dos motivos pela 

busca do profissional de Serviço Social que, muitas vezes, na SMS, reduz suas atividades a 

informações e orientações pontuais a respeito de procedimentos e documentações para acesso 

a consultas, exames, cirurgias e medicamentos.  

Nesta direção, este trabalho atende as prescrições institucionais e reduz as 

possibilidades de análises e diálogos críticos com a realidade, além de intervenções e 

articulações políticas no interior da Instituição de saúde e para além dela. É indispensável que 

                                                           
27 De acordo com Iamamoto (2001) o assistente social deve romper com a visão fatalista do processo histórico, 

nessa visão o serviço social olha para a realidade como se ela “ já estivesse dada em sua forma definitiva, os seus 

desdobramentos predeterminados e os limites estabelecidos de tal forma, que pouco se pode fazer para alterá-los. 

Tal visão determinista e a-histórica da realidade conduz à acomodação, à otimização do trabalho, ao 

burocratismo e à mediocridade profissional” (IAMAMOTO, 2001, p.20). 
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o profissional, a partir de vocação social, compromisso político, busca paciente e corajosa, 

tenha clareza de que sempre há espaços de criatividade a explorar, canais de transformação a 

serem acionados, caminhos críticos e vias de superação a serem trilhadas (MARTINELLI, 

1998).     

Neste sentido, vislumbra-se o atendimento de qualidade aos usuários, que está pautado 

em seu respeito como sujeitos de direitos, superando qualquer tipo de discriminação e valores 

moralistas construídos e disseminados pela sociedade capitalista (como discutimos ao longo 

do capítulo 1). Para Bourguignon (2008), o assistente social ao trabalhar dentro de uma 

perspectiva que envolve o sujeito, supõe uma forma de tratamento, uma postura em que ele 

entenda que a relação estará baseada em princípios de participação. Para tanto, é necessário 

ética, interação, respeito a dignidade e a experiência do outro. 

Nestes atendimentos, o usuário, ao ser ouvido e acolhido pelo assistente social, sente-

se respeitado, o que nem sempre ocorre nos atendimentos de outros profissionais. Além disso, 

as estratégias adotadas por esse profissional geram satisfação no próprio assistente social que, 

neste sentido, tende a preservar e potencializar sua relativa autonomia, mediante tantos limites 

e desafios cotidianos (MORAES, 2016).  

Nestes casos, a tentativa é de se colocar como sujeito do trabalho, orientando, 

sistematizando, buscando romper com a aparência dos fatos e se colocando como aquele que 

tem seu exercício profissional como fonte de conhecimentos. Sem dúvidas, isso poderá 

contribuir para o enfrentamento da desmotivação e do conformismo ainda presente em 

diversos estudos a respeito do trabalho do assistente social e identificados em nossa realidade 

de pesquisa específica. 

A este respeito, Bravo e Matos (2008) chegam a relatar, que muitos profissionais 

desmotivados com os méritos relacionados a sua atuação, passam até mesmo a exercer outras 

atividades, mesmo na posição de assistente social na área da saúde e passam a não mais se 

identificar como um assistente social, o que tende a fragmentar o trabalho profissional. A 

desmotivação apontada pelos autores, também tem sido associada a um trabalho que tem se 

colocado de maneira passiva e submissa ao que lhes é imposto pela instituição, além de 

espontânea e imediata, o que distancia de seu projeto profissional.  

Ainda assim, tais tarefas se, por um lado, tendem a responder as prescrições 

institucionais na ordem do capital, por outro, contribuem superficialmente e pontualmente 
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para amenização da situação de dor e sofrimento dos usuários, sem condições adequadas para 

a realização (MORAES, 2016). 

Ao refletir a respeito do conjunto destes elementos, Barreto (2016, p.53) aponta que: 

Debelar esses traços conservadores requer recusar a formação aligeirada, 

acrítica e tecnicista e defender a formação na perspectiva de totalidade sem 

nenhuma concessão ao possibilismo e ao reformismo. Exige recusar os 

modismos tecnicistas e pragmáticos na formação e no trabalho profissional e 

defender firmemente o trabalho como espaço de fortalecimento dos direitos 

da classe trabalhadora, direitos entendidos como mediação para acumular 

forças, para fortalecer as lutas universais pela libertação das relações 

mercantis. No âmbito especificamente do Serviço Social, o desafio de 

reafirmar nosso Projeto Ético- Político é mais necessário do que nunca, pois 

não podemos recuar diante da ofensiva conservadora e retroceder nas 

conquistas alcançadas por tantas gerações. 

Vasconcelos menciona mediante sua pesquisa (2007, p.415) que: 

O Serviço Social é indispensável sim, mas frequentemente não para os 

usuários, como dão a entender os depoimentos dos assistentes sociais. Ele é 

indispensável para a unidade de saúde, que precisa de tranquilidade no seu 

cotidiano de mesmice, o que exige abafar os conflitos entre o que oferece e 

como oferece em contraposição às necessidades dos usuários dos serviços 

públicos. É indispensável para a unidade de saúde que necessita dar uma 

aparência de calma e normalidade ao andamento de suas rotinas (...). É o 

médico que diagnostica e receita, mas é junto ao assistente social que o 

usuário depara-se com a falta do medicamento (...). 

 

Mesmo diante de uma análise como esta, entende-se que é o trabalho profissional do 

assistente social que indica sua indispensabilidade para o usuário, daí a necessidade de se 

apropriar do referencial teórico essencial para se obter qualidade suficiente para construir 

análises teórico- criticas que possibilitem, a “previsão, projeção, e, consequentemente, a 

realização de um trabalho que rompa com práticas conservadoras” (VASCONCELOS, 2007, 

p. 416). 

Segundo a autora supracitada, práticas conservadoras, no sentido de não se obter 

condições de prever e priorizar demandas reais e potenciais, negando ou transformando novas 

e antigas demandas em obstáculos para o fazer profissional, correspondendo de forma que se 

resume a informações, apoios, aconselhamentos, etc. humanizando os serviços prestados. 

Dessa forma, em lugar de obter dados para criar e fortalecer estratégias e 

alternativas que respondam aos interesses dos usuários, ao seguir à risca os 

critérios e demandas institucionais, a ação profissional contribui para excluir, 
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estigmatizar, rotular mais ainda que os próprios critérios seletivos, 

excludentes e focalistas da política de saúde. Ou seja, o trabalho profissional 

resume-se a verificar o grau de pobreza necessária para inserir o usuário nos 

critérios de exclusão determinados pela política social e/ou delegar a outros 

esta inserção ou exclusão a partir de encaminhamentos (VASCONCELOS, 

2007, p.417). 

Diante destes elementos, Moraes (2016, p.213) em sua tese de doutorado, identifica 

seis variáveis que tem se apresentado como determinantes objetivos da permanência de traços 

conservadores no trabalho do assistente social na área da saúde. São eles: 

1. Precarização da formação profissional; 2. Modelo político-institucional 

adotado pelos serviços de saúde; 3. Precarização das condições de inserção e 

permanência no trabalho; 4. Condição de trabalhador assalariado; 5. Falta de 

aprimoramento profissional contínuo; e 6. Falta de articulação entre os 

cursos de qualificação realizados pelo profissional na área da saúde e a 

análise crítica das competências e atribuições profissionais do Serviço Social 

nesse campo de atuação, tendo por base seu projeto de profissão e as 

bibliografias produzidas pelo Serviço Social a respeito do assunto estudado.  

Tais elementos se articulam aos possíveis traços conservadores identificados em nossa 

pesquisa e analisados ao longo deste estudo. A este respeito também nos parece pertinente 

afirmar que a precarização do trabalho, da política de saúde pública e a desvalorização 

profissional, limita a construção das ações no interior da instituição de trabalho, por meio da 

redução dos aportes institucionais. Ao mesmo tempo, que intensifica a rotina e os desafia na 

busca por conhecimentos, os distancia dos cursos de qualificação, na medida em que os 

mesmos preponderantemente são auto financiados e o profissional não dispõe de tantos 

recursos para os mesmos. 

Sendo assim, a partir dos traços conservadores, Moraes (2016, p.188) aponta que: 

Deve se considerar os processos de intensificação do trabalho, de 

fragmentação das políticas, de precarização da estrutura de trabalho e da 

rede sócio-assistencial, as interferências político-partidárias sobre o trabalho 

profissional, recorrentes em pequenos municípios, como manobras na 

conquista de votos, a polivalência das atividades encaminhadas e 

demandadas aos profissionais de Serviço Social, aliadas à falta de clareza do 

papel do assistente social no interior dos serviços que também contribuem 

para o conservadorismo profissional. 

 Além disso, o autor supracitado enfatiza elementos presentes no trabalho do assistente 

social na área da saúde, tais como: a acumulação e variedade de atividades delegadas para o 

Serviço Social, o despreparo dos gestores das políticas municipais de saúde, vinculados a 

equipes profissionais desmotivadas e até descompromissadas, seja pela falta de infraestrutura 

para exercer a atividade ou até mesmo devido a sentimentos de frustração quanto à profissão. 
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No entanto, Moraes (2016, p.200) afirma que:  

As dificuldades encontradas no cotidiano, resultado das precárias condições 

de trabalho (número insuficiente de profissionais, sobrecarga e intensificação 

de trabalho, falta de recursos materiais, humanos e financeiros necessários à 

realização das atividades profissionais, inadequação de espaço e estrutura 

física para realização do trabalho, estresse, tensão, dentre outros) não são 

exclusivas dos assistentes sociais. Pertencem ao conjunto de trabalhadores, 

que sofrem os impactos do modelo neoliberal, da reconfiguração dos Estados 

nacionais a partir das diretrizes de organismos internacionais e dos modelos 

de reestruturação produtiva. Diante disso, as possibilidades estratégicas de 

enfrentamento dessa situação ocorrem, predominantemente, por meio da 

articulação de interesses e propostas democráticas e criativas entre a equipe 

de trabalhadores nos espaços institucionais (VELOSO28, 2014) e com os 

movimentos sociais.  

Nesses termos, observa-se que ocorre a necessidade de uma atualização do trabalho 

profissional frente aos desafios postos pelas novas condições sócio- históricas, ou seja, que 

rompa com os aspectos conservadores, e repense constantemente a intervenção profissional, 

pautada nas dimensões ético-político, teórico-metodológica e técnico- operativa do Serviço 

Social contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 VELOSO, R. dos S. Condições de trabalho e dimensão técnico-operativa do Serviço Social. In: DUARTE, 

Marco José de Oliveira et al. (Orgs.). Política de saúde hoje: interfaces e desafios no trabalho de assistentes 

sociais. Campinas, SP: Papel Social, 2014.   
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve por objetivo geral identificar e analisar os determinantes objetivos da 

possível permanência de traços conservadores no trabalho do assistente social na área da 

saúde, especialmente, em Secretarias Municipais de Saúde, particularizando uma Unidade em 

uma Cidade da Região Norte Fluminense. Para tanto, estudou inicialmente o receituário 

neoliberal, suas teses e suas implicações para o contexto brasileiro. A este respeito, conclui-se 

que o neoliberalismo, presente entre os governos brasileiros dos anos 1990 e 2000, atinge de 

forma desigual as camadas mais pobres da população e que mais necessitam das políticas 

sociais públicas, que por sua vez, tem sido cada vez mais precarizadas e focalizadas. 

Neste sentido, foram identificadas duas teses que se vinculam às análises do Estado 

neoliberal no Brasil. A primeira, descreve um Estado, ausente nas políticas sociais, sendo 

mínimo para a classe trabalhadora e, máximo para o capital, que tem como prioridade a 

rentabilidade do capital ao invés do bem estar da população. A segunda tese identifica que o 

neoliberalismo não minimiza a intervenção do Estado, pelo contrário, este permaneceu com 

forte presença econômica e social, intensa capacidade extrativa e apenas redireciona as 

arrecadações obtidas “a favor do aumento da extração do lucro produzido pela força de 

trabalho” (CASTELO, 2017, p.63), pois, apesar do Estado priorizar o capital, ele também atua 

juntamente com as políticas sociais, por meio preponderantemente do incentivo à presença de 

setores privados e de instituições do Terceiro Setor, além de intervir, através de políticas 

fragmentadas, precárias e reducionistas nas expressões mais explosivas da questão social. 

Diante do exposto, atuar como Assistente Social pautado em seu Projeto ético e 

político profissional, dentro de uma sociedade capitalista, extremamente individualista, 

vinculada a um projeto de sociedade oposto ao projeto profissional, e que tem produzido 

níveis acirrados de desigualdade e exclusão, tem sido um dos maiores desafios do tempo atual 

para a profissão. 

Esta sociedade que se ancora e dissemina valores moralistas e individualistas, que 

delega aos cidadãos as responsabilidades do Estado, que desconstrói direitos sociais e 

trabalhistas, que apela para a filantropia e investe em políticas sociais públicas seletivas e 

precárias, interpela o Serviço Social em seus processos de formação e trabalho. No trabalho, 

tenta reduzi-lo às demandas institucionais, garantindo o lugar da subserviência, 
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complementaridade e da humanização de relações individuais, restringindo sua capacidade e 

suas possibilidades de enfrentamento político e crítico da realidade. 

Estes processos foram identificados nos estudos bibliográficos e na pesquisa de campo 

realizada para este trabalho final de curso. A pesquisa realizada em uma SMS de uma Cidade 

da Região Norte Fluminense, constatou que o trabalho dos assistentes sociais tem se reduzido 

às demandas explícitas dos usuários, sem avançar em problematizações de caráter teórico –

político da realidade e a atividades de educação e promoção da saúde. Além disso, foi 

possível identificar um trabalho burocrático, pautado nas demandas institucionais, o que 

também indicou a falta de clareza a respeito do objeto da ação profissional. 

Ainda que pautado por estas atividades, também foi possível identificar que o acesso 

aos serviços de saúde, na perspectiva do direito reafirmado pela sociedade capitalista, é uma 

variável central no trabalho do assistente social em Secretaria Municipal de saúde e que 

merecem novas e mais aprofundadas investigações em estudos futuros.  

Neste contexto, a análise do trabalho profissional possibilitou a identificação dos 

seguintes traços que se vinculam ao conservadorismo na profissão de Serviço Social: 1) 

Predominância de ações de cunho mecanicista; 2) Falta de aprimoramento profissional; 3) 

Falta ou pouco conhecimento sobre a política de saúde e sobre a instituição em que atua; 4) 

Fatalismo profissional 5) Atendimentos que, em dados momentos, não são humanizados; 6) 

Ligeireza nos atendimentos profissionais; 7) Dificuldade de escuta do usuário; 8) Trabalho 

restrito à demanda explícita do usuário, com atendimento prioritário às demandas 

institucionais; 9) Desmotivação e conformismo profissional.  

Diante destas constatações, torna-se possível afirmar que tais variáveis, ao serem 

analisadas a partir de uma perspectiva de totalidade, historicidade e contradição dialética, são 

determinadas pela sociedade capitalista, especialmente na era de mundialização do capital, 

que articulado ao projeto neoliberal e as transformações no mundo do trabalho, reconfiguram 

os processos coletivos de trabalho e, particularmente, o trabalho do Assistente Social que, na 

tentativa da garantia do acesso aos serviços de saúde (preponderantemente consultas, exames, 

cirurgias e medicamentos) tem sido restrito a ações imediatas, burocráticas e espontâneas em 

um contexto de precarização e redução dos aportes institucionais. 

Nestes processos, foi notória a presença dos seguintes elementos determinantes da 

realidade específica de análise: Modelo político-institucional adotado pelos serviços de saúde; 
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Precarização e fragmentação da política e do serviço de saúde; Precarização das condições de 

inserção e permanência no trabalho; Condição de trabalhador assalariado; e Falta de 

aprimoramento profissional contínuo, que possibilite inclusive, estudos aprofundados e 

críticos a respeito da Questão Social – objeto do Serviço Social - e dos determinantes sociais 

do processo saúde – doença. 
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APÊNDICE  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERENCIAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

PROJETO DE MONOGRAFIA: 

TEMA: “Serviço Social e trabalho profissional em Secretaria Municipal de Saúde: Desafios do 

tempo atual”. 

AUTORA: Franciele Ferreira da Silva Pessanha 

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1)  Idade 

 

(  ) De 18 a 29 anos 

(  ) De 30 a 39 anos 

(  ) De 40 a 49 anos 

(  ) De 50 a 59 anos 

(  ) A partir de 60 anos: _________ 

 

1.2) Sexo: 

 

(  ) Feminino    

(  )Masculino 

 

1.3) Estado civil 

 

(  ) Casado/a (  ) Solteiro/a  (  ) Viúvo/a  (  ) 

Divorciado/a  (  ) União estável  (  ) 

Outro:_____________________ 

 

1.4)  Filhos (   ) Nenhum  (  ) Um  (  ) Dois  

(  ) Três ou mais 

 

1.5) Qual o Município em que 

reside?_____________________________

_________________________________ 

 

1.6) É o principal provedor do lar/chefe de 

família? (   ) Sim          (  ) Não 

 

1.7) Ano que se formou na graduação em 

Serviço Social 

(  )Até 1980 

(  ) De 1981 a 1990 

(  ) De 1991 a 2000 

(  ) De 2001 a 2010 

(  ) A partir de 2011 

 

 

1.8) Instituição que se formou? 

________________________________ 
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1.9) Instituição de formação: (   ) Pública    (  ) Privada 

 

1.10) Modalidade                 (   ) EAD        (  ) Presencial    

 

 

1.11) Realizou algum curso de pós-graduação? Caso sim, qual? Concluiu o curso? 

(  ) Sim. Qual__________________________________________________ 

(  ) Não 

Concluiu: (  ) Sim(  )Não 

 

1.12) Você costuma frequentar curso de aprimoramento profissional? Justifique. 

(  )Não Frequento 

(  ) Uma vez ao ano 

(  ) Entre 2 e 4 vezes ao ano 

(  ) Entre 5 e 6 vezes ao ano 

(  ) Mais de 6 vezes ao ano 

Justificativa:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1.13) Qual ou quais tipo (os) de leitura que adota? 

 

(  ) Revistas de opinião (Veja, Isto é, Época)   

(  ) Jornal impresso ou online 

(  ) Leis, Códigos e Regulamentos  da profissão 

(  ) Revista ( moda, culinária, Beleza, Novela, celebridades) 

(  ) Textos/ livros científicos em Serviço Social 

(  ) Textos/livros científicos fora do Serviço Social 

(  ) Postagens de redes sociais 

(  ) Livros religiosos 

(  ) Livros de literatura (romance, crônicas, contos, poesia) 

(  ) Livros de autoajuda 

(  ) Regulamentos das Políticas Públicas da área/áreas em que atua 

(  ) Não possui hábito de leitura 

 

1.14) Há quanto tempo trabalha como assistente social na área da saúde? 

(  ) Até 1 ano 

(  ) Entre 1 e 3 anos 

(  ) Acima de 3 a 5 anos 

(  )Acima de 5 a 10 anos 

(  ) Acima de 10 anos:_____________________________________________________ 

 

1.15)  Trabalha como Assistente Social em outra Instituição? Caso sim, Qual? 

 

(  )Sim: __________________________________________________________________ 

(  )Não 

 

1.16)  Qual sua carga horária de trabalho nesta instituição?___________________________ 

1.17)  Você desempenha paralelamente outra ocupação? (Que não seja a de Serviço Social) 

(  )  

Sim. Qual: _______________________________________________________________ 

 (  ) Não 
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2) CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

2.1) Condições de trabalho: quanto a infraestrutura do local  

 

Sala individual:  (   ) Sim       (   ) Não 

Tem privacidade: (   ) Sim       (   ) Não 

No seu trabalho tem alguma sala para atividades em grupo: (   ) Sim      (   ) Não  

Há ruído? (    )   Sim       (    ) Não 

Mobília: (    ) Boa         (    ) Ruim 

Computador: (    ) Sim      (    ) Não  

Tem acesso a internet: (    ) Sim       (   ) Não 

2.2)  Você conhece a Resolução CFESS nº 493/ 2006, que dispõe sobre as condições, estrutura 

ética e técnica do trabalho do assistente social? (   ) Sim       (   ) Não 

 

2.3)  Das pessoas que você atende, o direito ao benefício, serviços e programas buscados têm 

sido garantidos?   (   )Sim      (    ) Não      (    )  Sempre      (   ) As vezes  

Justifique:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

3.1)  Tem autonomia para criar e desenvolver projetos?  

(   ) Sim      (    ) Não      (    )   Sempre       (   ) As vezes  

 

3.2)  Como você avalia as relações interpessoais no seu local de trabalho? 

(   ) Boas             (    ) Ruins           (    ) Indiferentes           (     ) Prejudiciais 

 

3.3)  Em relação à gestão do seu trabalho, existe interferência? 

(   ) Sim      (    ) Não        (     ) Sempre         (   ) As vezes   

 

3.3.1) Em caso afirmativo (em relação a interferência), esta ocorre por parte de quem? 

(   ) Político-partidária   (   ) Gerência Geral   (   ) Gerência Imediata    (   ) Outros. Quem? 

________________________________________________________________________ 

 

4) TRABALHO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

4.1) Para você, o que é saúde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  4.2) O que é ser Assistente Social na área de saúde para você ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4.3) Como é sua rotina de trabalho? Descreva-a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.4) Quais instrumentos você utiliza na sua intervenção profissional? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.5) Qual conhecimento é necessário para que o assistente social realize um trabalho 

profissional com qualidade na área da saúde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.6) Você consegue sistematizar as informações processadas em seu trabalho profissional? 

Justifique 

(  )sim  (  ) Não 

Justificativa:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.7) Você enfrenta desafios/dificuldades em seu cotidiano profissional? Caso sim, eles estão 

relacionados a quê? Caso não, justifique. 

 

(  ) Sim  (  ) Não 

Justificativa:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.8) Em relação ao seu trabalho profissional,  qual é seu nível de satisfação? 

 

(  ) Totalmente satisfeito 

(  ) Parcialmente satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

 

Justificativa:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.9) Suas condições de trabalho contribuem para construção de suas ações profissionais? 

 

(  ) Sim  (  ) Não 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.10) o que você mais gosta em seu trabalho na área da saúde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.11) Quais as demandas que a instituição apresenta ao Serviço Social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.12) Quais as demandas que os usuários apresentam ao Serviço Social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.13) Na sua opinião, nesta instituição o trabalho do assistente social tem relevância? 

Justifique 

(  ) Sim   (  ) Não 

Justifique:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

AGRADECIMENTOS! 

 

 

 


