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Resumo: A temática da privatização da saúde é um assunto historicamente ligado às 
pautas dos movimentos sociais e tem assumido atualmente destacada relevância nos 
debates do Serviço Social. O objetivo desta pesquisa foi o de proceder a uma análise dos 
impactos da privatização do Hospital Universitário de Brasília (HUB) no fazer profissional 
dos assistentes sociais após a implementação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). Os resultados indicaram limites consideráveis do corpo profissional 
em sua organização e crítica frente a EBSERH, tornando-se pertinente o extensivo 
envolvimento da categoria frente às novas expressões dos ajustes neoliberais aprofundadas 
e intensificadas na atualidade. 

 Palavras-chave: Serviço Social; Privatização; Política de 
Saúde; Neoliberalismo.  

Abstract: The theme of health privatization is historically linked to the social movements and 
has acquired significant relevance in the discussions related to Social Work. The objective of 
this research is to analyze the impacts of privatization in the University Brasilia Hospital as 
well as on the way social workers manage their tasks after the implementation of EBSERH. 
The results indicated substantial limits of the body of professionals in their organization and 
criticism of EBSERH, making relevant the extensive involvement of the category of workers , 
in the face of new expressions of the neoliberal adjustments that are intensified nowadays. 

 Key-words: Social Work; Privatization; Health Policy; 
Neoliberalism.  

1. INTRODUÇÃO 

 O direito à saúde, na trajetória do Brasil, foi objeto de questionamento e reivindicação 

dos movimentos sociais em diferentes períodos e contextos históricos. Atravessando 

historicamente um percurso de lutas, a bandeira levantada pelo movimento sanitário se 

expressa e se intensifica ainda hoje, onde a ação de um Estado máximo para o capital e 

mínimo para o trabalho tem seus desdobramentos na contração dos direitos sociais 

conquistados e ampliação da lógica mercantil, especialmente no campo da saúde. 

 Engajados na busca por reformas democráticas no cenário brasileiro, os movimentos 

sociais, sobretudo o movimento sanitário, assumem protagonismo na década de 1980, onde 

parte significativa das demandas que tangem o direito à saúde consubstanciam-se na 

                                                 
1 Pesquisa realizada no ano de 2014 como parte integrante de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB).  
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Constituição Federal de 1988 e caracterizam avanços no campo social que podem ser 

sentidos atualmente. Apesar das conquistas consolidadas neste período, ao longo dos anos 

subsequentes, com a incorporação dos ajustes neoliberais, instaurou-se um profundo e 

intenso período marcado pelo retrocesso à efetivação dos direitos sociais que, frutos da luta 

de classes, apresentam-se no século XXI sob crônico desmonte.  

 A esfera da saúde é solo amplo e consolidado de atuação dos assistentes sociais, a 

qual detém destaque nos debates acadêmicos na formação do Serviço Social e, portanto, 

requer reflexões no que se refere ao desenvolvimento das políticas deste setor, seus 

desdobramentos e inflexões no universo do trabalho dos assistentes sociais, sua 

funcionalidade ao sistema capitalista, dentre outras questões igualmente pertinentes. 

 Uma vez que a Universidade de Brasília possui atrelada a si o Hospital Universitário 

de Brasília (HUB) enquanto espaço reconhecido e valorizado pelo desenvolvimento de 

atividades de ensino e pesquisa de referência, torna-se relevante conhecer, com maior 

profundidade, como se dá o trabalho dos assistentes sociais neste espaço socio-

ocupacional que atualmente vivencia o processo de privatização da gestão, dos serviços e 

da essência do Sistema Único de Saúde enquanto garantia de direito social universal 

historicamente conquistado.  

 Deste modo, considerando o espaço que o Serviço Social ocupa nas unidades 

públicas de saúde e o protagonismo desta categoria na busca pela efetivação de direitos, 

tem-se o intuito de apontar as inflexões sentidas no fazer profissional dos assistentes sociais 

inseridos no Hospital Universitário de Brasília após a implementação da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH) enquanto gestora do espaço supracitado.  

 Para além de uma crítica incisiva ao movimento das privatizações dos Hospitais 

Universitários brasileiros e seus rebatimentos ao Serviço Social, este trabalho tem por 

finalidade suscitar reflexões sobre a conjuntura atual de saúde no Brasil, analisando e 

apresentando um panorama das impressões dos assistentes sociais inseridos no HUB 

diante da intensificação das perdas dos espaços públicos e ampliação do projeto privatista 

sob a égide do neoliberalismo.  

2. REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA E SERVIÇO SOCIAL: UMA APROXIMAÇÃO 
NECESSÁRIA 

 Aqui destacamos a necessidade de delinear a conjuntura histórica que possibilitou a 

mudança nos rumos ideo-políticos do Serviço Social brasileiro que, influenciado pelo cenário 

estabelecido ao final da década de 1970 e início de 1980, marcado por intensas 

mobilizações frente à crise do Estado brasileiro e seus desdobramentos na sociedade, tem 

em si suas maiores e mais profundas transformações, seja no pensar a profissão, como na 

reconstrução de seu perfil profissional.  
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 Conforme sinaliza Abramides (2012), é nos anos 1970 que a classe trabalhadora 

encontra solo profícuo para o reestabelecimento do sindicalismo de base e de massas, o 

que permite à classe operária estar à frente das grandes greves e mobilizações nacionais. O 

movimento sindical – de caráter classista e combativo – impulsionou a nível nacional que 

trabalhadores(as) de diferentes categorias profissionais se somassem às lutas operárias. 

Neste contexto, “a categoria dos/as assistentes sociais, na retomada de suas organizações 

sindicais, a partir de 1977, se alinha, desde o primeiro momento, a esse sindicalismo 

classista”. (Abramides, 2012, p. 52) 

 É sob forte influência do Movimento de Reconceituação que permeou o Serviço 

Social na América Latina a partir de meados da década de 1960, junto ao renascimento 

combativo dos movimentos sociais contra o regime militar, que o Serviço Social brasileiro se 

vê impulsionado a problematizar sua direção conservadora: 

É neste contexto que o histórico conservadorismo do Serviço Social brasileiro, tantas 
vezes reciclado e metamorfoseado, confrontou-se pela primeira vez com uma 
conjuntura em que a sua dominância no corpo profissional (que, sofrendo as 
incidências do "modelo econômico” da ditadura, começa a reconhecer-se como 
inserido no conjunto das camadas trabalhadoras) podia ser contestada – uma vez 
que, no corpo profissional, repercutiam as exigências políticas e sociais postas na 
ordem do dia pela ruptura do regime ditatorial. (NETTO, 2006, p. 10, grifo do autor) 

 Este processo de mobilização e debate que se estabelece no seio da profissão 

repercute no que veio a ser conhecido como Movimento de Intenção de Ruptura, cujos 

objetivos, segundo Netto (2009), voltavam-se a uma crítica sistemática aos suportes 

teóricos, metodológicos e ideológicos da perspectiva "tradicional" diluída na profissão, tendo 

por finalidade romper com a herança conservadora vigente.  

 O contexto que se verifica no Brasil na década de 1970 reflete novas demandas aos 

assistentes sociais que, mergulhados num cenário de crise econômica e política, são 

pressionados pela população usuária dos serviços que executam por respostas que 

ultrapassassem a “neutralidade” punitiva da pobreza.  

E é nessa ambiência sócio-histórica e política, da efervescência da luta de classes 
neste país, que se criam as condições objetivas e subjetivas do Congresso da 
Virada. É a partir do segundo encontro de entidades, em 1978, que dirigentes 
sindicais da categoria, por deliberação coletiva do fórum das entidades, viajaram de 
Norte a Sul do país, para apoiar a organização sindical dos/as assistentes sociais 
nos estados, em reuniões com a categoria. (ABRAMIDES, 2012, p. 54-5)  

 Torna-se fundamental salientar e valorizar o marco que foi o Congresso da Virada, 

realizado em 1979, para as consequentes transformações erguidas no interior da profissão 

que se seguem, especialmente, nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, cabe ainda 

reconhecer que este congresso não se configura apenas enquanto um episódio que 

possibilitou a ruptura com o conservadorismo, mas este se conformou como a expressão de 

um acúmulo de forças críticas na profissão, possível apenas pela interlocução 

historicamente construída com a classe trabalhadora e o vínculo orgânico com suas lutas. 
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Compreender o estabelecimento da profissão hoje requer debruçar olhares sobre os anos 

80, período especialmente reconhecido por ter sido o prelúdio da maturidade atualmente 

configurada enquanto hegemônica que mantém suas bases veemente assentadas na 

tradição marxista. 

Se temos uma herança conservadora, temos também uma história de ruptura: um 
patrimônio conquistado que é nosso, mas cujos valores, cujas referências teóricas e 
cuja força para a luta não foram inventadas por nós. Trata-se de uma herança que 
pertence à humanidade e que nós resgatamos dos movimentos revolucionários, das 
lutas democráticas, do marxismo, do socialismo, e incorporamos ao nosso projeto 
(BARROCO, 2012, p. 149-150).  

  Bravo e Matos (2009, p. 32) ressaltam que nesse período, "o movimento sanitário2, 

que vem sendo construído desde meados dos anos 70, conseguiu avançar na elaboração 

de propostas de fortalecimento do setor público em oposição ao modelo de privilegiamento 

do produtor privado", o que evidencia a proximidade e inter-relação de debates que 

permeiam a esfera da Saúde Coletiva à época e o Serviço Social.  

 O movimento sanitarista brasileiro, que ao longo dos anos havia ganhado força e 

visibilidade, assume papel de destaque nas manifestações da década de 1980 e tem seu 

marco na VIII Conferência Nacional de Saúde, onde grande parte das propostas de 

reestruturação da política de saúde – na perspectiva da universalidade e integralidade – 

foram definidas. Com reflexos diretos na promulgação da Constituição da República de 

1988, seu particular avanço deu-se no sentido de colocar o direito à saúde, consubstanciado 

no artigo 196, como uma preocupação pública, dando origem à constituição do Sistema 

Único de Saúde, responsável por integrar, gerir e executar os serviços públicos oferecidos 

por meio de uma rede hierarquizada, descentralizada, regionalizada cujo desenvolvimento 

integraria o controle social.  

 Ressaltamos, assim, que há uma relação orgânica entre o projeto profissional, o 

projeto da reforma sanitária e o projeto societário da classe trabalhadora vistos nos 

princípios orientadores do Serviço Social constantes no Código de Ética de 1993, tais como: 

ampliação e consolidação da cidadania; defesa do aprofundamento da democracia; 

compromisso com a construção de uma nova ordem societária sem dominação e exploração 

de classe; e posicionamento em favor da equidade e justiça social. É, especialmente, no 

espaço do Sistema Único de Saúde constituído e concretizado que o assistente social se vê 

requerido a atuar como trabalhador indispensável ao cumprimento dos direitos 

consubstanciados na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

                                                 
2 Problematizando o panorama brasileiro e orientados pelo ímpeto de transformação, o movimento sanitário tem 
em suas principais propostas, como aponta Bravo (2006): a universalização do acesso à saúde; a concepção de 
saúde como direito social e dever do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 
Unificado de Saúde visando um profundo reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual e 
coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento efetivo 
e a democratização do poder local através de mecanismos de gestão - os Conselhos de Saúde.         
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3. PRIVATIZAÇÃO E O DESMONTE DO SUS 

 Dado os avanços oriundos das reivindicações da classe trabalhadora na década de 

1980, conforma-se em 1990 a reorientação da Saúde enquanto direito social normatizado na 

Constituição de 1988 alinhado à redefinição do papel do Estado, o qual se compromete com 

o ideário democrático sinalizado nas mudanças ocorridas na carta magna. 

A aprovação do SUS com os princípios e diretrizes da Reforma Sanitária significou 
uma grande vitória da sociedade. Não obstante, foi criado em um período em que o 
Brasil se encontrava em grande instabilidade econômica, altas taxas de inflação e 
influências da conjuntura internacional neoliberal que, juntamente com o recuo dos 
movimentos sociais, traz sérias dificuldades para a regulamentação e 
implementação de seus princípios e diretrizes e da concretização das propostas da 
Constituição Cidadã. (AGUIAR, 2011, p. 38) 

 No entanto, frente às conquistas referenciadas neste contexto de ampliação da luta e 

busca por reformas democráticas que permeia sumariamente a década de 1980, cabe 

destacar as transformações que por ora se instauraram com o governo de Fernando Collor 

de Mello, então presidente do país, cujas ações amplificaram seu intuito de consolidar o 

projeto neoliberal no país e cujos desdobramentos trouxeram inflexões ao âmbito da saúde. 

Aguiar (2011, p. 38) sinaliza que "o Governo de Fernando Collor de Melo reduziu em quase 

metade os recursos para o setor saúde, ao mesmo tempo em que os governos estaduais 

também reduziram sua participação orçamentária para a saúde".  

A proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 tem sido 
desconstruída. A saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com 
a sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise. (...) 
Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das declarações oficias de 
adesão ao mesmo, verificou-se o descumprimento dos dispositivos constitucionais e 
legais e uma omissão do governo federal na regulamentação e fiscalização das 
ações de saúde em geral. (BRAVO, 2006, p. 14) 

 Diluído num cenário de interesses polarizados, dá-se a ascensão do projeto privatista 

que, inserido e catalisado pelo processo de reestruturação produtiva, encontra nas bases do 

capitalismo e em seu atual padrão neoliberal de regulação solo fértil para seu pleno 

desenvolvimento. É o prelúdio para o desmonte da proposta do SUS recém materializada na 

Constituição de 1988. Como afirma Mendes (2011, p. 332), “é sob a égide do mercado que o 

sistema de saúde brasileiro vem se afastando dos princípios da reforma sanitária." 

 Assim sendo, as implicações da privatização atravessam a década de 1990 e se 

avultam no advento do século XXI, tempo de transformações nas dinâmicas do governo. 

Destacamos como protagonista no processo contemporâneo de desmonte do SUS o 

governo PT que eleito por suas propostas de ruptura com os retrocessos instaurados, 

demonstra cotidianamente sua inclinação e adesão ao projeto privatista e prossegue com 

muita eficiência a expansão da mercantilização da vida em sociedade. 
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4. A PERCEPÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
BRASÍLIA FRENTE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES: 
ANÁLISE DOS DADOS 

 O cenário brasileiro atual evidencia que o surgimento dos novos modelos de gestão 

se apresentam como estratégias da contrarreforma do Estado, pois, conforme salienta 

Correia (2011), se caracterizam pelo retrocesso viabilizado por meio de repasse do fundo 

público ao setor privado, permitindo a flexibilização da gestão, dos direitos sociais e 

trabalhistas, além de ser a efetiva ação da privatização do que é público.  

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 Importa salientar que a pesquisa, bem como toda a análise do levantamento 

bibliográfico, deram-se sob a perspectiva materialista histórico-dialética, cuja orientação 

busca compreender a realidade a partir de processos históricos reais, reconhecendo a 

totalidade dos fenômenos e sua inter-relação com a estrutura da sociedade burguesa junto 

às suas inerentes contradições.  

 Para o desenvolvimento da pesquisa, esta se dividiu em duas etapas: a primeira, 

voltada para a aplicação de um questionário estruturado contendo perguntas de modo a 

auferir o contexto que antecedeu a inserção da EBSERH no HUB, perceber o perfil das 

entrevistadas e conhecer as articulações políticas que se estabeleceram ante a empresa; e 

a segunda, desenvolvida a partir de entrevista de modo a coletar dados que apontem o 

cenário atual do hospital universitário após a inserção da empresa e seus rebatimentos ao 

Serviço Social. Desse modo, a execução do estudo desenvolveu-se a partir da abordagem 

mista, englobando a metodologia quantitativa aliada à qualitativa, de modo a delimitar uma 

contribuição efetiva para o conhecimento da realidade em análise. 

 Quanto aos cuidados éticos, foi elaborado previamente e entregue no momento da 

entrevista às participantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

consoante às prerrogativas éticas defendidas e legitimadas pelo corpo profissional dos 

assistentes sociais, explicitadas na base jurídico-política do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social3. Nele constam todas as informações referentes à pesquisa, destacando os 

procedimentos nela envolvidos, seu objetivo, a garantia de sigilo resguardado às que 

voluntariamente participaram do presente estudo e o direito de retirada do consentimento a 

qualquer momento, sem que isto levasse a entrevistada a qualquer prejuízo conforme 

proposto por Creswell (2010).  

                                                 
3 Salientamos, assim, o direito dos assistentes sociais pelo “pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população”, bem como a “liberdade na realização de 
seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus 
trabalhos” como disposto no Art. 2º do Código de Ética Profissional, o que possibilita e valida a participação dos 
profissionais nesta pesquisa por tratar-se de um espaço ocupacional que lhes é de prioritário interesse.  
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 Por questões de disponibilidade e tempo hábil para a sua execução, de um universo 

de 10 assistentes sociais com mais de 2 anos de atuação no HUB4, foi possível a pesquisa 

com 6 delas.  

4.2 Análise dos Dados 

 Quanto ao perfil das entrevistadas, consta abaixo o vínculo-empregatício 

estabelecido com a instituição: 

GRÁFICO 1 – Regime de Trabalho no Hospital Universitário de Brasília 

 

Fonte: dados referentes à pesquisa de campo realizada pela estudante-pesquisadora. 

 No que tange o posicionamento das assistentes sociais sobre o novo modelo de 

gestão incorporado ao HUB, os principais dados obtidos refletiram a diversidade de 

avaliações feitas sobre a implementação da empresa, onde 50% afirmam discordar em parte 

com a proposta da EBSERH, 17% afirmam discordar totalmente, 16% concordam em parte 

e 17% não tem um parecer definitivo sobre este processo.   

 Além disso, quanto questionadas sobre o envolvimento das categorias profissionais  

em debater a entrada da empresa enquanto possível gestora do hospital, metade delas 

relataram não ter percebido o amplo envolvimento dos diversos profissionais do HUB frente 

a possibilidade da EBSERH ser a nova gestora do hospital, enquanto 33% declaram terem 

ocorrido momentos de discussão, e 17% sequer tiveram conhecimento sobre a oportunidade 

de debater sobre a conjuntura que permeava o HUB. 

 Com base nessas respostas, nota-se o movimento real de individualização dos 

fenômenos sociais empenhado pelo projeto neoliberal que consegue, a partir da recusa ao 

debate amplo e passível de transformação, corroborar para a fragilização dos vínculos entre 

os profissionais e seu consequente reconhecimento enquanto categoria inserida na luta de 

classes. As consequências sentidas são as vistas no próprio contexto do HUB que, por não 

                                                 
4 O único critério sinalizado para integrar a pesquisa foi de que estivesse atuando no hospital há, no mínimo, 2 
anos, tendo em vista que a análise da presente pesquisa concentrou-se no processo de transição de gestão do 
HUB ora iniciado efetivamente em 2012. 
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ter viabilizado a articulação entre os diversos saberes, teve a adesão da EBSERH sem 

qualquer tipo de resistência massiva do corpo profissional devido a sua débil mobilização. 

 Conforme ilustrado no gráfico abaixo, quanto à organização da equipe de assistentes 

sociais do HUB, 83% afirmam não ter havido qualquer tipo de articulação política própria da 

categoria em se opor à empresa.  

GRÁFICO 2 – Houve organização da categoria dos assistentes sociais do HUB                                     
em se opor à EBSERH? 

 

Fonte: dados referentes à pesquisa de campo realizada pela estudante-pesquisadora. 

 Ademais, umas das entrevistadas registrou ter ocorrido, sim, envolvimento das 

profissionais em busca de conhecer o funcionamento e objetivo da EBSERH, porém não um 

posicionamento efetivamente contrário à sua entrada no hospital. Uma das falas perfila um 

contexto fragilizado de envolvimento entre as profissionais.  

A interação, falando de uma forma geral, ela é limitada. Existe troca quando 
realmente surge uma demanda bem específica de algum acompanhamento do 
paciente ou da família, mas não é uma rotina ter uma interação. Apesar de toda 
semana a gente ter uma reunião que é mais administrativa, na verdade, do que em 
relação ao próprio serviço. (ENTREVISTADA 3)  

 Em análise sobre as percepções registradas, constatamos que esse é um fator 

determinante para um engajamento político possível entre o corpo profissional frente as 

novas demandas que emergem a exemplo do projeto privatista. Segundo uma das 

entrevistadas, "eu acho que esse é o grande nó da gente não ter se organizado, ter agido de 

forma mais concreta e política com relação à entrada da empresa aqui porque nós somos 

desorganizadas como grupo." (Entrevistada 4).  

 Várias das entrevistadas fazem referência ao fato de que, por atenderem em setores 

diferentes, acreditam que este seja um elemento que contribua para o distanciamento 

enquanto grupo. Segundo Iamamoto (2012), a mobilização entre os assistentes sociais é um 

instrumento fulcral para a legitimação dos direitos, pois é por meio de seu papel político que 

estes profissionais reafirmam seu compromisso junto à classe trabalhadora e, reconhecidos 

enquanto classe, empenham-se contra as mazelas do capitalismo. 
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 No que tange o respeito dos demais profissionais às atribuições dos assistentes 

sociais previstas na Lei n° 8662/1993, todas as entrevistadas relataram terem seus 

trabalhos reconhecidos e aceitos, embora por vezes seja necessário o esclarecimento do 

que vem a ser função deste profissional.  

Sim. Conhecem as atribuições, respeitam e comumente chamam inclusive para 
discutir casos. É muito raro eu ser solicitada para fazer algo que não compete a 
nossa profissão. Raro mesmo e às vezes é devido ao próprio desconhecimento. 
(ENTREVISTADA 5) 

 O cenário apresentado pelas assistentes sociais reflete um conflito histórico da 

profissão, onde por vezes é preciso reafirmar o distanciamento existente entre as ações 

profissionais do caráter caritativo arraigado à imagem do Serviço Social, ressaltando as 

competências e atribuições constantes nos Art. 4° e 5° da Lei de Regulamentação da 

Profissão.  

 Questionadas sobre sentirem-se valorizadas enquanto assistentes sociais do HUB, 

essa foi uma questão que dividiu opiniões. Embora metade das respostas tenham sinalizado 

positivamente, em várias falas percebemos ressalvas que destacam, principalmente, 

situações em que torna-se necessário ressaltar o que vem a ser o papel do assistente 

social, sendo este fator que gera incômodo. Um elemento que não pode ser descartado, 

mas que se faz necessária sua análise, é o fato de duas, das três respostas negativas 

quanto à valorização serem de profissionais contratadas por vínculos precarizados, regidos 

pela CLT.  

 Este panorama reflete com propriedade o que sinalizamos anteriormente, onde 

convivem num mesmo espaço de trabalho profissionais com diversas condições de 

contratação, o que corrobora para a fragilização do reconhecimento enquanto categoria. 

Com a entrada da EBSERH as experiências demonstram que no presente momento existem 

três tipos de vínculo no âmbito do HUB: os estatutários, cedidos pela FUB para atuar junto 

ao hospital; os celetistas aprovados em recente concurso da EBSERH; e os terceirizados, 

contratados por vínculos precarizados que encontram-se em amplo processo de demissão.  

 No que diz respeito à avaliação das entrevistadas sobre a implantação da EBSERH, 

obtivemos respostas que destacaram principalmente: a empresa enquanto uma proposta 

introjetada no HUB sem consulta aos profissionais que o compunham; uma adesão 

incorporada de forma hierárquica sem participação dos sujeitos usuários da saúde 

(profissionais, usuários e estudantes); um movimento recente que ainda não demonstrou 

transformações profundas no fazer profissional dos assistentes sociais, mas que já teve 

implicações nas relações entre equipe devido ao profundo processo de demissões dos 

antigos contratados; uma experiência que tem iniciado investimentos em estrutura física, 

mas que em contrapartida tem gerado um descontentamento entre os profissionais. Das 
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respostas, 67% demonstraram insatisfação quanto à forma com que se deu a entrada da 

empresa e o seus atuais desdobramentos mais latentes. 

Ao meu ver, deveria ter sido feita de outra forma tendo buscado fazer um 
levantamento do pessoal do contrato e dos vínculos que existem e ir fazendo por 
partes, dentro de um prazo determinado. E não entrar mudando tudo de uma vez 
porque tem causado muitos transtornos para todos os profissionais e para os 
pacientes também. (ENTREVISTADA 6) 

 A entrevistada 1 faz alusão à ótica mercadológica propagada nos discursos da 

empresa. Segundo ela, as possíveis mudanças que possam vir junto à EBSERH ainda são 

uma incógnita devido seu tenro desenvolvimento, mas ressalta que "já dá para perceber que 

algumas mudanças quebram um pouco com a nossa rotina de trabalho. Como é pensado 

hoje, o trabalho vai se concentrar em torno da doença, o que na realidade reflete um caráter 

tanto quanto mercadológico." 

 Nota-se, portanto, preocupações que emergem dos próprios profissionais que tem 

vivenciado o processo de transição de gestão empenhado pela EBSERH. Isto demonstra 

sua consonância com muitas das problematizações levantadas pela Frente Nacional contra 

a Privatização da Saúde, em seu documento intitulado Manifesto em Defesa dos Hospitais 

Universitários como Instituições de Ensino Público-Estatal, vinculadas às Universidades, sob 

Administração Direta do Estado, elaborado antes mesmo das adesões à empresa terem seu 

início.  

 Cabe elucidar que neste documento constam apontamentos que manifestam a 

posição contrária dos defensores do SUS frente a EBSERH, onde a reconhecem enquanto 

uma afronta: ao caráter público dos Hospitais Universitários; à autonomia universitária; um 

risco à independência das pesquisas realizadas nestes espaços; uma maneira de flexibilizar 

os vínculos de trabalho e corroborar para o fim do concurso público; além de trazer prejuízo 

à população usuária dos serviços da saúde.  

 Os dados levantados retratam um contexto de hospital universitário que enfrenta 

transformações em seu quadro de profissionais, em termos de estrutura física, e em 

alocação de recursos. Seus desdobramentos podem ser sentidos especialmente entre as 

equipes que tem encarado novos limites devido às demissões e lenta entrada dos novos 

profissionais. Devido às modificações que se instauram, os principais afetados são os 

usuários da saúde, em que por vezes tem o acesso aos serviços limitado. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como pudemos analisar, o neoliberalismo – como padrão de regulação estatal que 

incide sobre a reprodução dos indivíduos em sociedade – tem impactos diretos no fazer 

profissional dos assistentes sociais. O paradigma neoliberal, como estratégia de 

manutenção de sua supremacia, utiliza-se de mecanismos que interferem diretamente no 
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acesso a direitos pelos usuários, restringindo sua aproximação às políticas sociais e 

contribuindo para uma ação estatal focalista e fragmentada. O Estado, ao repassar suas 

funções à sociedade civil, exime-se de seu papel provedor contribuindo para a 

individualização das relações sociais e desmonte da essência política que as permeiam.  

 A EBSERH, definida como empresa prestadora de serviços, se expressa enquanto 

uma ferramenta política de favorecimento do mercado por meio da expansão e estímulo ao 

projeto privatista empenhado pelo Estado, mas também se destaca por sua perspectiva 

lucrativa, tendo como essência o caráter de rentabilidade econômica expressa na 

mercantilização da saúde e da educação.  

 Os resultados da pesquisa refletiram a percepção das entrevistadas sobre a 

EBSERH enquanto uma ação que foi implantada e acordada de forma silenciosa no HUB 

devido a não divulgação ampla sobre a pauta da empresa no Conselho Universitário, o 

parco envolvimento da comunidade universitária e, sobretudo, dos profissionais do hospital 

neste debate. Em razão deste contexto, tornou-se uma incógnita para as profissionais 

avaliar com profundidade como tem sido o desempenho da EBSERH ao longo de seu 

desenvolvimento e os possíveis desdobramentos com ela advindos, tendo em vista a 

limitada apreensão de suas propostas e funcionamento à época de sua implementação. 

Embora as profissionais ressaltassem a dificuldade de pontuar grandes mudanças sentidas 

no fazer profissional, destacaram uma preocupação evidente com a chegada da EBSERH: a 

possível rotatividade de profissionais, o que traria prejuízos diretos aos usuários da saúde e 

que já se expressa paulatinamente. 

 No que diz respeito à equipe do Serviço Social, os resultados da pesquisa apontam 

para a fragilidade de articulação da equipe de Serviço Social enquanto grupo. Conforme 

assinalado nas transcrições, embora existam reuniões periódicas entre a equipe, as ações 

conjuntas voltadas ao Serviço Social se dão de forma muito pontual, girando em torno de 

demandas imediatas de seu serviço, corroborando para uma não reflexão coletiva sobre a 

instituição e seu percurso de transformações. 

 A partir do desenvolvimento do presente estudo tornou-se possível a compreensão 

de que apesar da temática de privatização da saúde ser uma pauta de reivindicação dos 

movimentos sociais, adensada e apoiada pela categoria dos assistentes sociais atualmente, 

este tem sido um assunto pouco aprofundado pelo Serviço Social em seu cotidiano nas 

instituições de saúde. 

 Dito isto, cabe-nos perceber os desafios colocados a esta categoria que, frente as 

transformações societárias, é incitada a fortalecer seu projeto ético-político enquanto 

instrumento de defesa para o enfrentamento das expressões da questão social. Isto requer 

o  aprofundamento crítico que se faz presente no seio profissional do Serviço Social, 

colocando-se na contracorrente dos retrocessos em curso e reafirmando seu compromisso 
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com as lutas sociais, sua vinculação à perspectiva de classes e ao horizonte social calcado 

na emancipação humana. 
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