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RESUMO  
 
Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações da privatização da saúde, sob a forma 
das Fundações Estatais de Direito Privado, na atuação profissional do assistente social no 
âmbito hospitalar. Constitui parte dos conteúdos abordados em pesquisa em fase de 
conclusão, realizada no âmbito da graduação em Serviço Social. Trata-se de abordagem 
prioritariamente qualitativa e de caráter exploratório, orientada por uma perspectiva histórica 
e crítica de aproximação à realidade. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada para a coleta de 
dados junto a assistentes sociais de um hospital de referência em Sergipe. Resultados parciais 
apontam: a maioria dos assistentes sociais tem conhecimento restrito acerca das Fundações; a 
diferença de vínculos (estatutários e celetistas) traz implicações para a atuação e organização 
coletiva dos assistentes sociais como categoria na instituição. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to analyze the implications of privatization of health in the form of State 
Foundations of Private Law, in the professional practice of social workers in hospitals. It is 
part of the content addressed in research to completion, held within the Degree in Social 
Work. This approach is primarily qualitative and exploratory, guided by a historical and 
critical approach to reality. We used a semi-structured interviews to collect data from social 
workers for a referral hospital in Sergipe. Partial results show: most social workers have 
limited knowledge about the foundations, the difference of bonds (statutory and CLT) has 
implications for the action and collective organization of social workers as a category in the 
institution. 
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O trabalho ora apresentado constitui parte dos conteúdos abordados em pesquisa em 

fase de conclusão, realizada no âmbito da graduação em Serviço Social. Pretende contribuir 

com as discussões acerca do exercício profissional do assistente social na área da saúde em 

tempos de aprofundamento do projeto neoliberal. Objetiva analisar as implicações da 

privatização, sob a forma das Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP), na atuação do 

assistente social na área da saúde, considerando as especificidades do âmbito hospitalar. 

A Contra-Reformaiii do Estado no Brasil teve início na década de 1990, principalmente 

a partir dos governos de Fernando Henrique Cardoso, e foi reflexo do contexto internacional 

de reestruturação do capital. Esse processo foi caracterizado pela ampla privatização das 

empresas estatais, pelo ajuste fiscal, pelo aumento do desemprego e pela redução da atuação 

do Estado no provimento das políticas sociais, que passam a ser caracterizadas pela 

focalização e pela seletividade. (BEHRING, BOCHETTI, 2008)  

Diante desse contexto, a saúde pública brasileira sofre rebatimentos e passa a enfrentar 

um amplo processo de precarização e consequente sucateamento. Essa situação afeta 

diretamente as garantias constitucionais na medida em que o Estado passa a reduzir sua 

atuação na área social, deixando tal tarefa para o mercado. Isso se verifica no fortalecimento 

do projeto de saúde voltado para o mercado em detrimento do projeto de reforma sanitária 

(BRAVO, MATOS, 2008). 

Tal cenário passou a assumir novos contornos quando da adesão do Governo Lula à 

agenda neoliberal, destacando-se sua proposta ao Congresso Nacional do projeto de criação 

das chamadas FEDP, cuja natureza repercute na qualidade dos serviços prestados à população 

usuária, bem como, nas relações e condições de trabalho dos profissionais inseridos na área da 

saúde, inclusive os de Serviço Social. 

Nesse cenário, mais especificamente no que se refere ao Serviço Social, verifica-se um 

tensionamento entre as requisições que esses dois projetos direcionam aos profissionais. 

Segundo Bravo e Matos (2009, p. 206), o projeto privatista requisita que o assistente social 

atue na perspectiva de “seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial através do 

aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo através 

da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais”. Em contraposição, 

complementam os mesmos autores, o projeto da reforma sanitária põe como principais 

demandas para o Serviço Social o trabalho na perspectiva da democratização do acesso aos 

serviços de saúde, do incentivo à participação popular, da democratização das informações e 

na ênfase das abordagens grupais.  
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O atual contexto de aprofundamento do processo de privatização da Saúde evidencia o 

antagonismo existente entre o projeto ético-político do Serviço Social, convergente ao projeto 

de reforma sanitária; e o ideário neoliberal, ancorado no individualismo e na restrição dos 

direitos, principalmente, os sociais.  

2. METODOLOGIA 

Conforme referido, o presente texto aborda conteúdos que compõem uma pesquisa em 

fase de conclusão realizada junto a assistentes sociais de um hospital de referência de Sergipe. 

Trata-se de uma abordagem prioritariamente qualitativa, tendo em vista a consideração de 

aspectos quantitativos para o enriquecimento da análise. Caracteriza-se como uma pesquisa de 

caráter exploratório, orientada por uma perspectiva histórica e crítica de aproximação à 

realidade, objetivando-se superar a expressão fenomênica do objeto estudado.  

Para a realização do referido estudo utilizou-se pesquisa bibliográfica sobre as 

categorias teóricas centrais relativas ao objeto estudado e estudo de campo. 

O universo da pesquisa constituiu-se por assistentes sociais que atuam em um hospital 

de referência do estado de Sergipe. Delimitou-se uma amostra do tipo não-probalística, 

considerando-se o quantitativo de vinte assistentes sociais assim distribuídos: 10 com vínculo 

de estatutário e 10 com vínculo de celetista, sendo estes últimos escolhidos aleatoriamente a 

partir da disponibilidade em participar da pesquisa.iv  

Utilizou-se como instrumento para coleta de dados a entrevista do tipo semi-

estruturada, cujo roteiro foi previamente elaborado com vistas a garantir a abordagem dos 

conteúdos essenciais ao alcance dos objetivos propostos. 

A pesquisa de campo ocorreu mediante autorização prévia da instituição tomada como 

campo empírico. Os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos propostos e 

seus direitos: anonimato em relação às informações prestadas e de desistência. Ademais, 

foram consultados sobre a permissão para uso de gravador durante as entrevistas e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

A análise dos dados provenientes da pesquisa, conforme informando, está em fase de 

conclusão, cujos resultados parciais serão apresentados a seguir. 

 

3. CONTRA-REFORMA DO ESTADO, PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE E 

SERVIÇO SOCIAL 

A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde passou a integrar a Seguridade 

Social brasileira, pautando-se numa proposta de responsabilização do Estado em garantir e 
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universalizar o acesso da população aos serviços de saúde através da organização de uma rede 

regionalizada, descentralizada, organizada em Sistema Único de Saúde (SUS) que deve 

priorizar as ações preventivas.  

Nessa conjuntura, destacaram-se a regulamentação da Lei nº 8.080/90 e da Lei nº 

8.142/90 quando a saúde passou a ser definida sob uma perspectiva ampliada, cujos 

determinantes não se restringiam apenas a fatores biológicos, considerando-se também os 

fatores econômicos, sociais e culturais, rompendo assim com o conceito mecânico e biológico 

de saúde anterior, centrado no binômio saúde-doença. A partir desses marcos legais, definiu-

se mecanismos de participação social sob a noção de controle social, ou seja, a participação da 

comunidade na gestão, fiscalização e implementação da política de saúde através dos 

Conselhos e das Conferências, que se constituem em instâncias para o exercício dessa 

participação e objetivam assegurar o caráter democrático das decisões. 

No que tange ao Serviço Social, vale destacar a convergência desses princípios 

constitucionais com os princípios do Código de Ética de 1993 e com a Lei de 

Regulamentação da Profissão, principalmente no tocante “a expansão dos direitos de 

cidadania, a preocupação com a universalidade, com a justiça social e o papel do Estado na 

provisão da atenção social [...]”. (NOGUEIRA, MIOTO, 2007, p.223). 

No entanto, apesar dos avanços conquistados, a década de 1990 caracterizou-se por 

um forte ataque às garantias constitucionais, principalmente no tocante aos direitos sociais, 

em decorrência da contra-reforma do Estado pautada na política de ajuste neoliberal que adota 

um modelo de favorecimento do mercado e da redução das responsabilidades do Estado em 

relação às demandas do trabalho. Para justificar esse processo, utiliza-se o discurso de que 

houve um desvio das funções essenciais do Estado, sendo necessário que o setor produtivo e a 

sociedade assumam a responsabilidade pelos custos da crise (BEHRING, 2008).  

No âmbito da política de saúde, essa ideologia influenciou diretamente na adoção de 

medidas pautadas na redução de financiamento que prejudicaram, consequentemente, os 

mecanismos de garantias dos direitos conquistados. Desse modo, evidencia-se que a política 

de saúde brasileira passou a sofrer fortes determinações da política econômica através da 

adoção e implementação de medidas orientadas por organismos internacionais que 

contribuem para a vinculação da saúde ao mercado com ênfase na expansão dos planos 

privados de saúde e nas parcerias com a sociedade (BRAVO, 2009). 

A partir desse momento, segundo Bravo e Matos (2008), a política de saúde no Brasil 

tem se caracterizado pela disputa entre duas perspectivas antagônicas: o projeto de reforma 
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sanitária, que defende os princípios do SUS e o projeto de saúde privatista/articulado ao 

mercado, que tem como principais tendências a focalização, a redução dos gastos e a ênfase 

no modelo centralizado na assistência hospitalar. De acordo com este projeto, a tarefa do 

Estado “consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor 

privado o atendimento dos que têm acesso ao mercado” (BRAVO, 2009, p.101). 

O Serviço Social também sofre interferência desse processo, tendo em vista a 

alteração das demandas que lhes são dirigidas, além de alterações das condições e relações de 

trabalho que passam a ser cada vez mais desregulamentadas e flexibilizadas (IAMAMOTO, 

2007). Ademais, as medidas adotadas se contrapõem ao projeto ético-político profissional 

uma vez que solicitam cada vez mais a focalização e a seletividade das políticas sociais em 

detrimento da universalização e da democratização (BRAVO, MATOS, 2008). 

Vale salientar que, apesar dos governos anteriores terem adotado medidas orientadas 

pela perspectiva de ajuste neoliberal, é somente a partir da segunda metade da década de 

1990, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que tal projeto se consolida. Várias 

medidas foram adotadas com o objetivo de fortalecer o projeto de saúde articulado ao 

mercado, dentre elas está o processo de intensa privatização orientado pelo Plano Diretor de 

Reforma do Estado elaborado por Bresser Pereira com vistas a redefinir as funções do Estado 

(REZENDE, 2008). 

A partir desse Plano, propôs-se a organização da saúde a partir de subsistemas, 

objetivando-se a divisão do SUS em dois: “o hospitalar (de referência) e o básico – através de 

programas focais” (BRAVO, MATOS, 2008, p. 209). Tal situação se constituiu em um ataque 

à Seguridade Social brasileira e mais especificamente à política de saúde, tendo em vista que 

os princípios de universalização, democratização e integralidade, defendidos pelo Movimento 

de Reforma Sanitária, estão sendo paulatinamente afetados por esse processo.  

Com a eleição de Luis Inácio Lula da Silva à presidência da República, criou-se uma 

expectativa em torno do fortalecimento do projeto de reforma sanitária, entretanto, verificou-

se a continuidade das ações de ajuste neoliberal no âmbito das políticas sociais. Usando um 

discurso pautado na necessidade de mudança na forma de gestão, com vistas a superar uma 

suposta incapacidade da administração pública direta e propiciar maior agilidade e eficiência 

aos serviços, esse Governo elaborou o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 92/07 com o 

objetivo de regulamentar o inciso XIX do art. 37 da Constituição no tocante a definição das 

áreas de atuação das Fundações Estatais de Direito Privado (BRASIL, 2007).  
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De acordo com o disposto no PLC nº 92/2007, essas Fundações se constituem em 

entidades instituídas pelo Estado com personalidade jurídica de direito privado que compõem 

a Administração Indireta.  Sua atuação se dá a partir da criação de lei especifica que permite a 

transferência de recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.) por parte do Estado para 

essas Fundações. 

No que se refere às condições de trabalho nessas entidades, apesar da formalização dos 

novos contratos ocorrerem mediante concurso público, a forma de contratação se dá pelo 

regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com a implementação de um quadro de 

pessoal próprio para cada Fundação, bem como planos de carreira, cargos e salários 

(BRASIL, 2007; MARCH, 2011). 

Essa condição a que estão submetidos os trabalhadores vinculados às Fundações se 

constitui em um consistente ataque aos direitos e garantias conquistadas pelos servidores 

públicos na medida em que cria uma diferenciação entre os mesmos em virtude da 

composição especifica do quadro de pessoal próprio de cada Fundação. Essa situação 

contribui para fragilizar o potencial de crítica e de oposição da classe trabalhadora frente às 

condições de trabalho e ainda em relação à defesa dos direitos sociais. 

 Outro aspecto que vale ser salientado em relação às FEDP é a substituição dos 

Conselhos das políticas públicas pelo controle corporativo através dos Conselhos Curadores e 

Consultivos. Nestes há uma redução do espaço de participação da comunidade nas decisões e 

representa um ataque ao controle social garantido constitucionalmente. 

De acordo com Granemann (2008), esse projeto se constitui em uma complementação 

das ações privatizantes iniciadas na década de 1990, transformando quase todas as dimensões 

da vida social em negócios, na medida em que reserva ao Estado o papel de concorrente dos 

serviços privados a partir da adoção da lógica da eficácia e eficiência dos serviços públicos e 

não do bem estar da população. 

Seguindo essa lógica de implementação de um novo modelo de gestão na saúde, 

mesmo sem a aprovação do PLC nº 92/07 pelo Congresso Nacional, teve início em 2008 a 

Reforma Gerencial do SUS no estado de Sergipe, tendo como principal ação a criação de três 

Fundações Estatais de Direito Privado na saúdev.  

Segundo Santos (2009, p.1), “a reforma gerencial do Estado, através das Fundações, 

objetiva agilizar processos, otimizar recursos, o que se traduz em eficiência no setor saúde, 

oportunizando a melhoria da assistência a população".” Entretanto, esse projeto contribui para 

a precarização do trabalho e flexibilização dos direitos trabalhistas, posto que os servidores 
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públicos não são regidos pelo Regime Geral Único (RGU), mas pela CLT que se difere do 

RGU pela ausência de estabilidade, previdência pelo RGP e remuneração diferenciada, além 

da vinculação de parte do salário ao critério da produtividade (MARCH, 2011).  

Destaca-se ainda que a organização coletiva dos trabalhadores pode ser comprometida 

em decorrência da segmentação que se estabelece entre os mesmos ao se estipular cargos, 

salários e carreiras específicos para as categorias em cada Fundação. Tal processo não ocorre, 

portanto, sem implicações negativas à qualidade da assistência à população. 

Essa situação afeta diretamente os assistentes sociais na medida em que, na condição 

de trabalhadores da saúde, também terão seus direitos trabalhistas flexibilizados e sua atuação 

requisitada a responder à lógica empresarial articulada ao ideário neoliberal. Este panorama 

fragiliza as possibilidades de materialização do projeto ético-político da categoria, pautado na 

defesa da universalidade, da democratização, da equidade e da justiça social e, ao mesmo 

tempo, aponta a necessidade de elaboração de estratégias coletivas para seu enfrentamento. 

 

3.1 A privatização da saúde na forma das Fundações Estatais de Direito Privado sob 

a perspectiva dos assistentes sociais 

Os dados ora apresentados, conforme referido, são resultados parciais de uma pesquisa 

em fase de conclusão realizada no âmbito da graduação em Serviço Social.  

Considera-se que o compreensão crítica dos profissionais de Serviço Social em relação 

a implementação das FEDP nas políticas sociais e, mais especificamente, sobre como está 

acontecendo esse processo na política de saúde em Sergipe, é imprescindível para a 

elaboração de estratégias que fortaleçam a atuação profissional comprometida com valores e 

princípios que conformam o projeto ético político do Serviço Social. Nesta direção Sarreta 

(2008. p.34) destaca: 

 
Refletir a dimensão de produção e reprodução das políticas sociais é um dos 
desafios a serem enfrentados, para que o assistente social atue também como 
um sujeito articulador do processo organizativo. Desvendando os 
mecanismos postos pelo ideário neoliberal, seu funcionamento, sua 
complexidade e contradições, o assistente social direciona seu trabalho na 
busca de estratégias que fortaleçam a saúde como direito universal, e ainda, 
para que este momento histórico coletivamente regressivo leve a ter uma 
atitude inconformista e sirva para alimentar o otimismo, a vontade de 
desconstruir e transformar. 

 
Apesar de ainda assumirem prioritariamente a função de executores das políticas 

sociais, o atual contexto traz novas requisições para esses profissionais, que, por conseguinte, 



8 

 

exigem uma maior qualificação para identificar estratégias de enfrentamento. (IAMAMOTO, 

2001).  

 Na pesquisa realizada, a partir dos dados coletados através das entrevistas, foi possível 

perceber que a maioria dos profissionais apresenta conhecimento restrito sobre a forma de 

gestão das FEDP, sendo que 15% dos entrevistados não respondeu exatamente ao solicitado, 

expondo uma avaliação do processo ou aspectos de sua implementação na instituição.  

Vale salientar que alguns entrevistados justificaram seu desconhecimento do assunto 

em virtude da “falta de repasse” de informações por parte da própria Fundação. Entretanto, é 

relevante destacar que o conhecimento sobre formas de gestão organizadas para responder 

interesses e necessidades do capital dificilmente será oportunizado aos trabalhadores. 

Entende-se que o conhecimento crítico sobre essa questão está associado à capacitação 

profissional e à posição investigativa dos assistentes sociais ao tomarem seus espaços e 

condições de trabalho como objetos de estudos.  

Salienta-se ainda que o conhecimento sobre as particularidades do funcionamento 

dessas Fundações podem contribuir para que os profissionais avaliem as implicações desse 

modelo de gestão para o projeto de reforma sanitária, para a categoria de trabalhadores da 

saúde e ainda, para os serviços prestados à população usuária. 

 Nesse sentido, Bravo e Matos (2009, p. 213) afirmam: 

 
O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a busca 
criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas 
requisições à profissão, articulados aos princípios dos projetos da reforma 
sanitária e ético-políticos do Serviço Social. 

 
Alguns dos entrevistados ao informarem o que conhecem sobre a gestão na forma das 

Fundações, destacaram os seguintes aspectos:  implementação da FEDP como possibilidade 

para melhorar a qualidade dos serviços prestados a população; ausência da necessidade de 

recorrer a licitações para comprar materiais e medicamentos.  

Esse discurso que associa as FEDP à qualidade dos serviços vincula-se diretamente ao 

argumento defendido pelos neoliberais, de que é necessário superar a forma tradicional da 

administração pública, considerada centralizadora e burocrática. (IAMOMOTO, 2001). Nesta 

perspectiva, utiliza-se como argumento recorrente: 

 
a iniciativa privada é sempre mais competente do que o Estado, colocando 
frequentemente como prioridade a busca de eficiência e bons resultados, 
além de ser imune à corrupção na prestação dos serviços e de procurar 



9 

 

prestá-los da maneira menos onerosa, impedindo desvios administrativos e 
despesas supérfluas. (DALLARI, 2009, p. 72). 

 
 Em relação à avaliação dos assistentes sociais sobre a implementação da Fundação, 

mais da metade do número de profissionais entrevistados (55%) apresentou uma avaliação 

negativa da referida forma de gestão, destacando argumentos que podem ser subdivididos em 

três eixos. 

O primeiro se refere a não efetivação/alcance do objetivo proposto pela Fundação que, 

dentre outros supostos aspectos positivos, garantiria maior dinamicidade à gestão em 

contraposição à burocracia característica da gestão pública, o que favoreceria melhor 

qualidade aos serviços prestados à população usuária.  

Outro eixo enfatiza a associação desse modelo de gestão à lógica neoliberal e, 

consequentemente, a fragilização e redução da atuação do Estado no âmbito das políticas 

sociais. Este aspecto está relacionado com as ideias de Granemann (2008), na medida em que 

esta autora defende que o Projeto das Fundações Estatais de Direito Privado se constitui na 

continuidade da contra-reforma do Estado no âmbito das políticas sociais: 

 
é uma complementação das ações privatizantes que os diferentes governos 
(Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso) desenvolveram no 
Brasil desde a abertura dos anos 1990 aos dias de hoje com Lula da Silva, no 
sentido de viabilizar e impulsionar a acumulação do capital no país. 
(GRANEMANN, 2008, p. 37) 

 

O terceiro eixo identificado diz respeito à influência da política partidária na gestão, 

tendo como uma de suas expressões significativas a criação excessiva de cargos 

comissionados. 

Ao serem indagados se a implementação das FEDP se configura como um processo de 

privatização no âmbito da saúde, 5% dos entrevistados não avaliou, 5% afirmou não saber 

responder ao questionamento. Dos que responderam, 30% caracterizam as FEDP como uma 

forma de privatização no âmbito da saúde e 25% discorda desta perspectiva, explicando tal 

posicionamento a partir de diferentes justificativas.  

Uma das justificativas relaciona-se com a “composição do quadro de pessoal, 

realizada via concurso público”. Outros profissionais argumentaram que o atendimento a 

população continua sendo realizado pelo SUS de forma gratuita e que, portanto, a Fundação 

não significaria uma forma de privatização no âmbito da saúde. Este posicionamento sugere o 

entendimento da privatização somente como um processo que implica o pagamento direto do 
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serviço pela população usuária. Além disso, destacaram que a mudança da gestão para o 

direito privado não interfere na garantia do direito a saúde e na obrigação/responsabilidade do 

Estado em cumprir o seu dever. 

 

3.2 Implicações do processo de privatização da saúde na atuação profissional e na 

organização coletiva dos assistentes sociais 

 Ao serem questionados se a forma de gestão, implementada através da FEDP, traz 

implicações para a atuação profissional na instituição, 5% dos entrevistados não respondeu e 

60% destes negou. Entretanto, 30% dos entrevistados celetistas informou sofrer implicações 

na condição de trabalhadores, na medida em que a diferenciação de vínculos empregatícios 

dentro da mesma categoria no âmbito da instituição contribui para gerar, em alguns 

momentos, conflitos entre os profissionais da própria categoria de assistentes sociais da 

instituição, além da sensação constante de insegurança em relação à manutenção do vínculo 

empregatício, uma vez que não dispõem de estabilidade no trabalho. 

 Salienta-se ainda a afirmação de 35% dos entrevistados sobre as implicações do 

“novo” modelo de gestão para a atuação profissional, principalmente os celetistas, ao 

destacarem que a forma contratual interfere na autonomia, tendo em vista que a fragilidade do 

vínculo empregatício diminui a possibilidade efetiva de enfrentamentos na instituição.  

Ainda a esse respeito outros entrevistados registraram que a diferenciação de direitos 

decorrente de vínculos diferentes no mesmo espaço de trabalho, bem como, as exigências 

(raramente explícitas) por parte da instituição – embora esta não ofereça as condições e 

recursos de trabalho necessários – interferem no grau de satisfação profissional e na atuação 

profissional. Tais elementos destacados pelos profissionais nos remete a March (2011, p.183) 

ao afirmar que “na proposição de FEDP a questão da flexibilização dos direitos dos 

trabalhadores do serviço público é central”. 

 Com vistas a identificar possíveis repercussões negativas da diferenciação de vínculos 

empregatícios na organização coletiva da categoria de assistentes sociais no âmbito da 

instituição, indagamos aos profissionais sobre a possível existência dessa organização em 

algum nível. Alguns profissionais afirmaram desconhecer, outros destacaram a realização da 

reunião de colegiado e a maioria respondeu negativamente. Contudo, alguns entrevistados 

salientaram sobre a necessidade de uma maior organização e mobilização dos profissionais da 

categoria no âmbito da instituição. Destaca-se um dos relatos nesse sentido: 



11 

 

Ainda nós somos desarticulados até porque a própria organização da 
Fundação prevê isso, cada um tá num canto, em unidade de produção, a 
gente não se encontra, a gente só se encontra agora a cada três meses em 
uma reunião colegiada e além disso não temos uma...um órgão, não temos 
uma representação de organismo que seria o sindicato.  

 

 Questionados sobre a possível interferência da diferença de vínculo empregatício no 

processo de organização da categoria, 60% dos celetistas responderam afirmativamente e os 

demais negaram. Os primeiros destacaram que a diferença de vínculo interfere na medida em 

cada vinculo tem aspectos diferenciados e isso repercute nas reivindicações e gera uma 

segregação no interior da categoria.  

Além disso, alguns entrevistados ressaltaram que em razão da suposta “estabilidade 

dos estatutários”, estes têm mais segurança e autonomia para reivindicar, o que repercute para 

a conquista de mais direitos. Entre os estatutários os posicionamentos em relação ao 

questionamento foram bem diferenciados: 30% destes afirmou que a diferença de regimes 

contratuais interfere na organização da categoria no âmbito da instituição, 20% afirmou não 

saber e 50% negou possíveis interferências.  

A divergência dos dados entre celetistas e estatutários sugere que por sofrerem com a 

condição de insegurança em relação à natureza contratual de trabalho, os celetistas 

identificam de maneira mais direta a implicação da natureza do regime de contratação na 

organização da categoria. Além disso, identificou-se fragilidade na organização desses 

profissionais como categoria, o que contribui para a fragilização das possibilidades de atuação 

profissional pautada nos valores e princípios que conformam o projeto ético político do 

Serviço Social, bem como, da elaboração de estratégias com vistas ao fortalecimento do 

projeto de reforma sanitária.  

Vale destacar também que esses relatos dos entrevistados sobre sua experiência 

profissional na instituição evidenciam não só uma fragilidade no que se refere à organização 

coletiva da categoria, mas também sugerem a desarticulação desta categoria com as demais 

que também atuam na instituição. Isto remete a pensar ainda na dificuldade dos assistentes 

sociais se reconhecerem como parte da categoria de trabalhadores da saúde, o que poderia 

contribuir para a construção de estratégias coletivas frente à precarização das relações e 

condições de trabalho a que estão submetidos. 

Em relação aos desafios e/ou dificuldades para a atuação profissional na instituição, os 

entrevistados mencionaram vários aspectos, entretanto a questão do não reconhecimento do 

papel do Serviço Social na instituição, tanto por outros profissionais como pelos usuários, foi 
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destacada por vários entrevistados. Além disso, salientaram que uma das maiores dificuldades 

é a ausência de condições adequadas de trabalho, tendo em vista que a própria estrutura do 

hospital e as salas nos diversos setores destinadas ao atendimento do Serviço Social não 

possibilitam um atendimento sigiloso aos usuários, conforme estipulado e preconizado no 

Código de Ética da Profissão. 

Por fim, vale salientar que alguns profissionais destacaram que a o trabalho em rede se 

constitui em um grande desafio, pois, segundo eles, ainda é frágil a articulação entre as 

políticas sociais, o que possibilitaria a garantia da integralidade da atenção e a efetivação do 

conceito ampliado de saúde. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, podemos perceber que o processo de contra-reforma do Estado, 

pautado nos ideais neoliberais, afeta diretamente a efetivação dos princípios constitucionais. 

No âmbito da saúde isso se verifica a partir do predomínio das ações curativas em detrimento 

das ações de promoção de saúde e de prevenção de agravos. Neste sentido, a proposta de 

implementação das Fundações Estatais de Direito Privado e a sua efetivação em Sergipe na 

área da saúde evidencia a concretização do processo de privatização e de redução da atuação 

do Estado na área social. 

No âmbito da atuação profissional do Serviço Social, podemos perceber que os 

resultados parciais da pesquisa em fase de conclusão apontam a necessidade dos profissionais 

empreenderem reflexões/estudos em torno desse modelo de gestão, tendo em vista que este 

aspecto é essencial para identificar os limites e as possibilidades da atuação profissional na 

instituição, bem como, para criar estratégias coletivas com vistas ao exercício profissional 

pautado nos princípios ético-políticos do Serviço Social e da reforma sanitária.  

Os resultados apontam também que a diferença de vínculos empregatícios entre os 

profissionais pode estar interferindo tanto na atuação profissional como na organização 

coletiva da categoria no âmbito da instituição. Diante disso, faz-se necessário que os 

profissionais se reconheçam antes de tudo como trabalhadores que sofrem os rebatimentos da 

ofensiva neoliberal, fazendo com que isto os unifique em torno da luta contra a exploração e 

precarização do trabalho. Acrescenta-se que o fortalecimento da categoria poderá auxiliar na 

elaboração de estratégias efetivas de superação de dificuldades e de enfrentamento dos 



13 

 

desafios apresentados ao exercício profissional e, também, para o reconhecimento e 

fortalecimento da profissão. 
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