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Apresentação

A coletânea de textos SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE: 
tendências e desafios resulta de pesquisas elaboradas pelos profes-
sores e alunos do Departamento de Serviço Social e de outros 
Departamentos afins da UEPB, que integram os Grupos de Pesquisa: 
Grupo de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Políticas Sociais 
(GEAPS) e o Núcleo de Pesquisa e Práticas Sociais (NUPEPS), 
vinculados ao referido Departamento. A seguridade social cons-
titui-se o eixo articulador das produções aqui reunidas, realizadas 
nos Programas de Iniciação Científica (PIBIC e PROINCI) da 
Universidade Estadual da Paraíba, bem como através de reflexões 
para elaboração de teses, dissertações etc. Os textos se qualificam 
tanto por trazer à tona discussões teóricas relevantes ao tema da 
seguridade social, quanto por apresentar análises críticas de experi-
ências locais no âmbito de suas políticas, programas e/ou serviços.

O objetivo desta coletânea consiste em socializar as investiga-
ções realizadas no âmbito dos referidos grupos, fomentando um 
debate acerca dos temas aqui abordados, de forma crítica, denun-
ciando o que vem ocorrendo na seguridade social, a partir das 
requisições do grande capital, capitaneado pelo Estado. 
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Os trabalhos localizam as determinações que explicam a condi-
ção da seguridade social no capitalismo contemporâneo, marcado 
pela mundialização, reestruturação produtiva e o neoliberalismo, 
promovendo um período de “contra-reformas” conservadoras em 
nome da recuperação da rentabilidade do capital, diminuindo os 
custos do trabalho e promovendo o desmonte dos direitos sociais, 
conquistados na Constituição de 1988, no Brasil. O direcionamen-
to dado pelo capital às políticas sociais é a mercantilização dos 
serviços sociais. Concretamente, isto vem se efetivando nos cortes 
no orçamento da Seguridade Social e suas políticas – saúde, pre-
vidência e assistência – e no sucateamento dos serviços sociais, de 
forma geral. As políticas sociais, neste contexto, assumem como 
principais características a privatização, a focalização e a descentra-
lização, numa verdadeira reversão conservadora.

A preocupação central dos autores é situar as questões levan-
tadas, a partir do método crítico, o qual nos permite analisar a 
política social na sua dimensão contraditória, que responde tanto 
aos interesses do capital quanto do trabalho, a depender das con-
dições mais específicas de cada país, como também do movimento 
geral da luta de classes. Faz necessário destacar, ainda, os limites da 
política social no sistema capitalista. 

No primeiro artigo, Sheyla Suely de Souza Silva atualiza a dis-
cussão sobre a política social brasileira, situando-a na conjuntura de 
mais uma grave crise econômica – a de 2008. Aponta para o fato 
de que as estratégias adotadas para superação da crise superavitária 
– globalização, reestruturação produtiva e reforma do Estado – não 
se mostraram eficazes em seus objetivos. Pelo contrário, contribu-
íram para desencadear a crise em curso. A preocupação da autora 
ao tecer todas essas considerações ao longo de seu artigo é situar 
a proteção social brasileira neste contexto. A mesma aponta para 
uma radicalização da disputa por recursos públicos em favor exclu-
sivo do capital privado nacional e internacional, em detrimento do 
financiamento das políticas públicas.
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Maria Aparecida Nunes aborda a seguridade social a partir do 
seu financiamento. Seu texto reflete sobre alguns dos fundamentos 
da crítica do Estado articulado à discussão do financiamento das 
políticas sociais, sobretudo, daquelas que compõem a Seguridade 
Social. Face ao receituário neoliberal quanto o contingenciamento 
de gastos para reprodução social da força de trabalho, esta problemá-
tica é um instigante convite para o serviço social refletir acerca dos 
limites do papel do Estado e, por conseguinte, da estruturação do 
fundo público no enfrentamento das expressões concretas da questão 
social. A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou 
no plano jurídico-normativo a construção de uma “ordem burguesa 
menos injusta”, mediante efetivação de princípios como: universali-
zação dos direitos sociais, pluralidade nas fontes de financiamento da 
Seguridade Social e gestão democrática na destinação dos recursos 
públicos. Debitou-se à superestrutura legal e política do Estado um 
papel primordial na condução de uma possível transformação social. 
Ao contrário desta prescrição jurídica, o que se evidencia no perí-
odo pós-Constituição é a mercantilização das políticas sociais e a 
utilização de parte significativa da receita pública para pagamento de 
encargos da dívida interna e externa e a “passivização” dos trabalha-
dores no direcionamento dos gastos sociais, que tornam-se cada vez 
mais seletivos e concentrados em programas focalizados.

Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados a pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) nº 233/2008, também 
conhecida como a proposta de reforma tributária, trazendo gra-
ves conseqüências ao financiamento das políticas sociais no Brasil. 
A reforma altera de forma substancial a vinculação das fontes de 
financiamento exclusivas das políticas da seguridade social (previ-
dência, saúde e assistência social), educação e trabalho. É sobre esta 
temática que trata o artigo de autoria de Jordeana Davi et al e tem 
como objetivo apresentar algumas reflexões acerca do modelo tri-
butário brasileiro, destacando a questão da repartição dos recursos 
públicos entre os entes federados e a destinação para o orçamento 
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da seguridade social. A defesa dos autores é a de que o orçamento 
da seguridade vem sendo profundamente ameaçado pela citada 
PEC, acabando com a pluralidade de fontes e o uso exclusivo nas 
políticas que compõem a seguridade social. Trata-se de mais uma 
contra-reforma, que não se pauta na perspectiva de construção de 
um sistema tributário progressivo, com tributação da renda e do 
patrimônio, mas sim mantêm-se a estrutura regressiva e penaliza-
dora do trabalho. 

Claudia Santos Martiniano et al tratam da problemática do 
financiamento da saúde mediante a conformação da política social 
brasileira em suas determinações macroestruturais, uma vez que a 
política de saúde está submetida às regras da política de ajuste e de 
estabilização macroeconômica. Localizam os determinantes da não 
universalização da saúde na política macroeconômica nacional, 
como se sabe, cumpridora à risca dos ditames recomendados pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). 
Apresentam, assim, o resgate da trajetória histórica da luta pela 
vinculação de recursos para o setor saúde a partir do paradigma da 
universalização, sua correlação de forças e a proposta em vigor na 
atualidade. 

O artigo de Alessandra Ximenes da Silva coloca em pauta uma 
questão importantíssima no contexto da saúde pública: o controle 
social, temática que tomou vulto no Brasil a partir do processo 
de democratização na década de 1980 e, principalmente, com a 
institucionalização dos mecanismos de participação nas políticas 
públicas na Constituição de 1988 e nas leis orgânicas posteriores - 
8080/90 e 8142/90, esta ultima regulamenta a operacionalização 
dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde. Seu artigo 
apresenta a trajetória histórico-conceitual dos 20 anos do controle 
social democrático no Brasil, identificando os impasses e interesses 
que impedem a efetivação de uma nova hegemonia no direciona-
mento das políticas de saúde na contemporaneidade.
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A gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) é objeto 
de reflexão de Moema Amélia Serpa. Sob um novo ordenamento 
jurídico, imposto pela chamada Reforma Administrativa do Estado, 
a gestão da força de trabalho, sobretudo no SUS, passa a incorporar 
as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, desencadeadas pelo 
processo de reestruturação produtiva, e na economia mundial. Para 
a autora, a tendência neste complexo campo é de redução do traba-
lho humano a um simples componente do processo produtivo e a 
atenção a saúde como mero investimento que eleva a produtivida-
de, melhorando o desempenho econômico. Seu artigo adota como 
objeto central a gestão da força de trabalho, um dos principais eixos 
no desenvolvimento das ações de um sistema de saúde.

A Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada pelo Ministério 
da Saúde, desde 1994, constitui-se atualmente em um dos pila-
res da saúde pública brasileira, tendo como objetivo reorientar o 
Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da atenção básica. Propõe 
que o trabalho das equipes se paute no paradigma da produção 
social da saúde e na prática sanitária da vigilância da saúde. Esta 
tem como eixos, além da atenção curativa, a prevenção e a promo-
ção da saúde, sendo estas últimas consideradas fundamentais para 
o processo de reversão do modelo de atenção à saúde. Estas refe-
rências são tomadas por Kathleen Elane Leal Vasconcelos e Thaísa 
Simplício Carneiro em suas reflexões sobre a avaliação dos(as) 
profissionais da Saúde da Família de Campina Grande/PB sobre 
implementação do PSF no município. Para estas, a ESF traz impor-
tantes impactos para a população atendida, concretizando alguns 
princípios apregoados pelo SUS/SF. Entre os avanços, destacam-se 
a melhoria nos indicadores de morbi-mortalidade, a diminuição 
de internações hospitalares, a melhoria do acesso aos serviços, a 
humanização da assistência, a construção do vínculo entre profis-
sionais e população. Não obstante, embora a principal justificativa 
para a adoção da estratégia seja a reorganização do SUS, constata-
se apenas a ampliação do acesso da população à atenção básica: os 
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demais níveis prosseguem deficitários e a continuidade da atenção 
é comprometida. Sinalizam também que a intersetorialidade é algo 
ainda muito frágil no município; o controle social enfrenta grandes 
desafios em sua efetivação; ocorre escassez e inadequação de insu-
mos e de medicação e aviltamento das condições de trabalho.

O artigo de Lucia Maria Patriota e Débora Suelle M. de 
Miranda põe em foco um serviço público prestado no âmbito da 
saúde, mas não exclusivo deste, que é o aconselhamento em DST/
Aids a gestantes. A contínua elevação dos casos de Aids na popu-
lação feminina aponta para outra questão não menos grave que é 
a transmissão vertical do HIV. O Aconselhamento passa então a 
ser adotado como estratégia fundamental na quebra da cadeia de 
transmissão do HIV, principalmente na transmissão vertical. Trata-
se de uma pesquisa de campo que teve por objetivo principal 
conhecer as concepções de aconselhamento dos profissionais do 
PSF de Campina Grande/PB e como a prática do aconselhamento 
vem sendo desenvolvida nas UBSFs.

Também no contexto da prestação de serviços sociais, outra 
questão não menos importante é a do atendimento às pessoas com 
deficiência. Cleônia Maria Mendes de Sousa aponta em seu artigo 
as modificações sofridas por esta política ao longo da história, situ-
ando os avanços obtidos na Constituição de 1988 e os retrocessos 
que se evidenciam no âmbito da política de proteção ao porta-
dor de necessidades especiais após a adoção do ideário neoliberal, 
quando a sociedade civil é “convocada” a (re)assumir a proteção 
dos seus. Sua pesquisa enfoca especificamente as Organizações da 
Sociedade Civil de atendimento às pessoas com deficiência, em 
Campina Grande/PB.
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