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Prefácio

A construção histórica do Projeto Ético-Político do Serviço 
Social brasileiro propiciou o desenvolvimento de uma cultura pro-
fissional crítica e democrática, resultando no acúmulo teórico que 
abrange as diferentes áreas de atuação profissional e contribui para 
o enfrentamento de suas contradições. 

Apesar disso, em geral, esse avanço não é incorporado no 
exercício profissional nas instituições. O que agrava a situação é que 
esse dado de realidade — que é determinado por inúmeras media-
ções —, passa por um processo de simplificação e ocultamento de 
suas raízes ao ser incorporado ao imaginário cotidiano de alunos e 
profissionais. Reificando-se, torna-se uma ideologia, repetida es-
pontaneamente na dinâmica da cotidianidade. É o que ocorre com 
a reprodução da ideia de que a teoria não tem a ver com a prática.

Este livro nos mostra outras ideias que se configuram dessa 
mesma forma. Por exemplo, a de que não existem particularidades 
que possam identificar o exercício profissional do assistente social; 
ideia repetida constantemente não somente por alunos, mas por 
profissionais que afirmam não saber o que é ou o que faz o Serviço 
Social. O contato com as representações de assistentes sociais exem-
plificadas no decorrer deste livro causa um desconforto que motiva 
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o leitor a questionar essa realidade e a constatar a importância 
dessa análise. De fato, é inquietante se deparar com tais indagações 
por profissionais com longa experiência de trabalho. 

O autor deste livro tem uma inquietação em relação a essas 
ideias observadas na sua experiência profissional: na docência, no 
trabalho em instituições de saúde e no contato com profissionais 
através da militância nas entidades da categoria (Cress/RJ, Abepss, 
CFESS). Interessa-lhe saber se é possível objetivar uma intervenção 
na área de saúde que seja coerente com os parâmetros que pautam 
o Projeto Ético-Político do Serviço Social e os princípios da reforma 
sanitária. Para isso é necessário investigar as razões da reprodução 
de ideias que a priori inviabilizam essa prática. 

Partindo da constatação de que existe uma nebulosa compreen-
são acerca do que é o Serviço Social, Maurílio optou por um caminho 
original: em vez de discutir essa ideia em sua dimensão ideológica 
ou em sua fundação teórica, decidiu considerar a existência concre-
ta dessa representação e responder a ela, revelando “o que é” o 
Serviço Social. Assim, analisou a profissão em relação a outras 
práticas da área da saúde, como a do médico, objetivando revelar 
as suas particularidades. 

Mas esse caminho não é apenas original: ele decorre também 
de uma compreensão ontológica da realidade, indicando que este 
livro é mais uma contribuição do pensamento marxista para o Ser-
viço Social. A discussão ontológica sobre a veracidade das ideias 
não se faz por meio da sua contraposição a outras ideias, mas a 
partir da busca dos fundamentos concretos que sustentam a sua 
existência e que dão suporte à sua desmistificação. Sua análise 
acerca das práticas profissionais na área da saúde é fundamentada 
na centralidade ocupada pelo trabalho na reprodução humana e na 
definição dos serviços profissionais como configurações particula-
res do trabalho coletivo na sociedade capitalista. Os entraves à 
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compreensão da realidade e à objetivação dos direitos são buscados 
na cotidianidade do trabalho institucional, na estrutura dos serviços 
e na alienação que penetra nas relações de trabalho. 

Assim, por meio da apreensão da prática reiterativa da vida 
cotidiana, Maurílio nos leva ao âmago dos serviços de saúde e das 
diversas profissões que não se relacionam como um coletivo. Ao 
contrário, executam ações isoladas e parcializadas; não se comuni-
cam entre si; submetem-se a relações de poder ocultas pelos unifor-
mes brancos; mantêm uma relação de exterioridade com o objeto 
de seu trabalho. 

Constatamos que essas práticas foram forjadas na constituição 
dos serviços de saúde e dos hospitais, reproduzindo até hoje as 
mesmas relações de hierarquia baseadas no conhecimento médico, 
na medicalização excessiva e num modelo de saúde assistencial 
privatista. Segundo Maurílio, essa forma fragmentada de estrutu-
ração dos serviços, tendo como objeto a doença e não a saúde, é um 
dos obstáculos concretos à viabilização de uma intervenção profis-
sional afinada com os princípios do projeto ético político-profissio-
nal e do projeto da reforma sanitária. Soma-se a isso a dificuldade 
dos assistentes sociais, e também dos outros trabalhadores da 
saúde, de compreender a particularidade do seu exercício profis-
sional no âmbito do SUS, limitando a criação de estratégias coletivas 
de enfrentamento profissional. 

Tive o prazer de acompanhar o processo de doutoramento de 
Maurílio, na PUC-SP e em Lisboa, durante seu estágio doutoral sob 
a supervisão da Professora Alcina Martins. De nossa interlocução 
e convivência cotidiana, nasceu uma sólida amizade alimentada 
por cumplicidades teóricas, éticas, políticas e culturais e pela admi-
ração que me desperta a capacidade teórica, a generosidade, a so-
lidariedade e a sensibilidade desse intelectual. Sua inquietação 
teórica, seu engajamento político e sua preocupação com o desve-
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lamento das questões que limitam o exercício profissional revelam 
um perfil profissional teoricamente competente, política e eticamen-
te compromissado, ou seja, reúne as qualidades desejadas pelo 
projeto profissional que buscamos objetivar. 

Neste livro, Maurílio realiza uma crítica construtiva aos servi-
ços de saúde e ao exercício profissional. Seu objetivo é o de oferecer 
elementos para que os profissionais reflitam sobre as determinações 
do seu trabalho e busquem caminhos de enfrentamento na direção 
da realização dos direitos na área da saúde. Além dos elementos 
teóricos e políticos, ele contribui para essa reflexão trazendo uma 
discussão ética que visa provocar a consciência moral dos profis-
sionais, chamando a atenção para a presença de preconceitos e de 
julgamentos morais que impedem a viabilização dos direitos dos 
usuários. 

Em suas palavras, “a ética, quando tomada como concreta e 
não abstrata, pode ser importante para o desvelamento daquilo que 
aparentemente está cristalizado. Se a ética é concreta, se materiali-
za escolhas — como posicionamentos acerca de algumas questões 
e realização de projetos, que expressam a adoção de determinados 
valores — ela é ação; e toda ação, sobretudo quando consciente, 
muda o curso das coisas e dos fatos”.

Maria Lucia Silva Barroco1

1. Assistente social; professora de Ética Profissional; coordenadora do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Ética e Direitos Humanos (NEPEDH) da PUC-SP; autora de Ética e Serviço Social: 
fundamentos ontológicos (8. ed., 3. reimp. São Paulo: Cortez, 2013) e O Código de Ética do/a assistente 
social comentado (em coautoria: Terra, Sylvia Helena). Conselho Federal de Serviço Social/CFESS 
[org.]. 3. reimp. (São Paulo: Cortez, 2013). 
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APreSentAção

As ideias tratadas neste livro têm sua origem em uma preocupa-
ção com o cotidiano de trabalho dos assistentes sociais na saúde,1 
sendo os temas que daí derivam objeto de pesquisa e de interlocu-
ção que temos estabelecido com colegas de profissão e estudantes 
da área. Em diferentes espaços e momentos já nos perguntamos 
sobre como efetivar, de fato, o projeto ético-político profissional e 
o projeto da reforma sanitária na prática concreta dos profissionais 
de Serviço Social nos diferentes serviços de saúde deste país.

Assim, defendemos que hoje temos que desvelar o que passa 
pelo cotidiano de trabalho nos serviços de saúde e como os assistentes 
sociais veem as questões que o permeiam, como conseguem, e se con-
seguem, desvelar essa realidade. Além disso, também temos o 
desafio de identificar até que nível os assistentes sociais concor-

1. Sobre a questão do gênero masculino e feminino, somos solidários com a mesma 
preocupação de alguns autores(as) do Serviço Social e nos apropriamos dos seus argumentos: 
“Ao longo deste livro, a partir de agora, quando nos referirmos apenas a homem/homens para não 
repetir homem e mulher/homens e mulheres, estamos remetendo ao gênero humano, constituído 
necessária e concretamente por homens e mulheres (Netto e Braz, 2006, p. 30, nota 1; grifos 
originais). E também: “As categorias homem ou ser humano indicam que a linguagem é 
perpassada pela cultura; no caso sexista e dominantemente ‘masculina’. Infelizmente, não temos 
ainda outro termo e a única coisa que podemos fazer é indicar aos leitores e leitoras que não 
compartilhamos com essa postura” (Barroco, 2008, p. 11, nota 1).
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dam, mesmo, com o conteúdo dos projetos da reforma sanitária 
brasileira e com o ético-político do Serviço Social. Será uma adesão 
consciente? Se não for, fica difícil mesmo a tentativa de efetivação 
destes projetos por parte dos profissionais de Serviço Social, uma 
vez que esses projetos trazem em si valores, e estes, quando não 
incorporados, não conseguem se materializar na ação dos sujeitos 
(Barroco, 2001).

Os profissionais de Serviço Social no seu cotidiano de trabalho 
lidam com diferentes temas e questões que se corporificam nos di-
versos relatos de vidas que atendem. É no atendimento aos usuários 
que os assistentes sociais identificam contornos materiais das dife-
rentes expressões da questão social na vida da população. Certa-
mente em cada registro de entrevista ou na realização de um grupo, 
por exemplo, os assistentes sociais têm acesso a um manancial de 
informações, que não sendo naquele momento estatísticas, são vidas 
concretas que sofrem a desigualdade da sociedade capitalista.

Tendo como ponto de partida essas questões — dentre outras 
— é que esta publicação pretende refletir sobre o cotidiano de tra-
balho do Serviço Social na saúde, passando pela discussão sobre o 
trabalho coletivo em saúde até questões postas a esse cotidiano, 
como a ética e o registro do trabalho profissional na área, sem ten-
tar, com isso, esgotar as reflexões ou identificar respostas certeiras 
para tais.

O livro está estruturado em três capítulos.

No Capítulo 1, intitulado “Trabalho coletivo em saúde e a in-
serção dos profissionais de Serviço Social”, empreenderemos uma 
análise, pautada na tradição marxista, sobre o trabalho, desde a sua 
configuração original, quando o homem se constitui em um ser 
social, como se deu na história até os dias de hoje. Esse caminho 
nos fará trazer as particularidades do exercício profissional do as-
sistente social no contexto do trabalho coletivo em saúde. Também 



SERVIÇO SOCIAL, ÉTICA E SAÚDE 13

refletiremos sobre o Serviço Social e a sua função social na saúde, 
e sobre os princípios éticos e políticos dessa profissão e sua inter-re-
lação com o projeto da reforma sanitária, no contexto em que vem 
se dando a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Capítulo 2, intitulado “Cotidiano e ética no exercício pro-
fissional dos assistentes sociais nos serviços de saúde”, partiremos 
da reflexão sobre o cotidiano e de como este é, por natureza, um 
espaço do exercício ético, uma vez que no agir do dia a dia estamos 
dando respostas a diferentes necessidades e tais respostas e neces-
sidades são, de forma menos ou mais consciente, expressões dos 
valores morais que temos. Assim, refletiremos sobre os desafios 
postos — no cotidiano do trabalho coletivo em saúde — à profissão 
Serviço Social, na perspectiva de fortalecimento do seu projeto 
ético-político.

No Capítulo 3, intitulado “Comentários sobre o registro do 
trabalho do Serviço Social na área da saúde”, realizaremos uma 
reflexão sobre o registro escrito da intervenção profissional do as-
sistente social na saúde. Partiremos de uma reflexão sobre a par-
ticularidade do registro em saúde, em geral, e depois, após breve 
reflexão sobre a documentação em Serviço Social (denominação 
histórica do registro na profissão), apresentaremos algumas suges-
tões, naturalmente incompletas, sobre o registro do trabalho do 
Serviço Social na saúde.

Nas considerações finais, buscaremos realizar uma reflexão 
genérica e sintetizadora sobre o eixo do livro, o cotidiano de traba-
lho do assistente social na saúde, bem como uma análise breve dos 
desafios que a conjuntura aponta para a profissão e para a defesa 
da política pública de saúde.

Os Capítulos 1 e 2 se constituem, com pequenas revisões, nos 
dois capítulos que integram a segunda parte de nossa tese de dou-
torado em Serviço Social, defendida na PUC-SP em 2009, intitulada: 
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“Cotidiano, Ética e Saúde: o Serviço Social frente à contrarreforma 
do Estado e à criminalização do aborto”.2 Aproveitamos para regis-
trar os agradecimentos à banca que avaliou o trabalho, composta 
pelas professoras Maria Lúcia Barroco (orientadora), Elaine Rosset-
ti Behring, Maria Inês Souza Bravo, Maria José Rosado-Nunes e 
Raquel Raichelis.

Não poderíamos encerrar essa apresentação sem registrar, 
carinhosamente, os agradecimentos aos meus pais, Carlos e Regina, 
pelo incentivo permanente da importância dos estudos. Sem eles, 
sem os livros pela casa e sem suas brigas para que eu estudasse 
quando criança, esse livro talvez não existisse. Nesse rastro também 
agradecemos a minha família: Marcílio, Márcia, Lúcia, Thiago, 
Gabriel e Juliana.

Necessitamos também registrar os agradecimentos a Inês Bra-
vo, Lúcia Barroco e José Paulo Netto — cada um, com modos e 
intensidades distintas, marcaram profundamente a nossa formação.

Para as condições concretas, que não significam serem apenas 
formais, para a realização da pós-graduação, destacamos os agrade-
cimentos ao Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social 
da PUC-SP, especialmente à professora Carmelita Yazbek, ao CNPq 
pela bolsa concedida durante o doutoramento e à Capes pela bolsa 
que possibilitou o estágio de pesquisa no exterior, bem como ao Ins-
tituto Superior Miguel Torga, de Coimbra, especialmente à professo-
ra Alcina Martins. Ao Departamento de Fundamentos Teórico-prá-
ticos da Faculdade de Serviço Social da UERJ pelo investimento na 
nossa formação com a liberação de carga horária para o doutoramen-
to. À Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias que também 
investiu na qualificação e nos liberou para o doutoramento.

2. Parte da tese foi publicada no livro “A criminalização do aborto em questão”, editado 
pela Editora Almedina, em 2010. A parte que se publica agora e o capítulo que não compôs a tese 
não haviam ainda sido divulgados.
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Algumas das reflexões trazidas no livro foram propiciadas pela 
interlocução que tivemos nas reuniões do Projeto Pela Saúde (co-
ordenado por Inês Bravo na UERJ), no Núcleo de Estudos e Pesqui-
sa em Ética e Direitos Humanos (coordenado por Lúcia Barroco) e 
no Núcleo de Estudos e Pesquisa Saúde e Sociedade (coordenado 
por Regina Giffoni), os dois últimos na PUC-SP. Por isso agradece-
mos a todos os seus integrantes. Também ressaltamos a importan-
te interlocução que temos tido com estudantes e profissionais de 
Serviço Social nesse processo.

Aos companheiros do CFESS, gestão 2011-2014, e às assessorias, 
agradecemos pela riqueza dessa convivência profissional militante.

No Serviço Social, temos feito muitos amigos, o que tem pos-
sibilitado conversar sobre vários temas e sobre os desafios da nossa 
profissão. Assim, agradecemos especialmente a Rodriane Oliveira, 
Kátia Rodrigues, Fernanda Almeida, Andréa Teixeira, Ivanete 
Boschetti, Mione Sales, Ana Lívia Adriano, Janaína Bilate, Luciana 
Melo, Cristina Brites, Kenia Augusta, Marcelo Braz, Elaine Behring, 
Juliana Menezes, Cheila Queiroz, Gabriela Lema, Alessandra 
Mendes, Dácia Teles, Beth Borges, Fátima Ferreira, Débora Lopes, 
Denise Vaz, Lúcia Cruz, Valéria Forti, Ana Vasconcelos, Yolanda 
Guerra, Carlos Montaño e Jefferson Lee. Pelos risos e pela inter-
locução, muito obrigado!

Ainda aos amigos Érika Santos, Érika Araújo, Mirella Amorim, 
Clarissa Menezes, Elaine Monteiro e Nádia Degrazia. E também as 
crianças, meus afilhados, mais por eu ser bom amigo que bom pa-
drinho, mas que curto muito, Luísa, Maria Júlia e Felipe, bem como 
aos meus sobrinhos de coração, Julieta, Pedroca e Francisco.

E ao Fábio por acompanhar toda essa aventura e pelo carinho.

Enfim, o livro foi construído a partir de uma preocupação com 
o exercício profissional dos assistentes sociais na área da saúde e 
escrito para aqueles que atuam na área ou a tomam como objeto de 
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suas reflexões. Assim, pretende contribuir para a qualificação do 
exercício profissional no cotidiano, para isso entendemos que é 
importante a análise crítica, o estudo e uma escolha ético-política, 
sempre consciente dos limites e das possibilidades postas na atual 
cotidianidade. É sobre esses pontos que este livro se debruça.
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Capítulo 1

trAbAlho coletivo em SAúde e A inSerção 
doS ProfiSSionAiS de Serviço SociAl

Introdução

— No setor de emergência do hospital em que trabalhamos estão exigindo que 
fique um profissional de Serviço Social na triagem — junto com um profissional 
de medicina e um de enfermagem — para que, caso o usuário não seja absorvi‑
do pelo serviço de saúde, em virtude de não ser considerado um caso de emer‑
gência, a gente faça encaminhamento para outra unidade. Afirmamos que isso 
não é papel do Serviço Social, pois não temos como confirmar se o caso é de 
emergência ou não. Ademais defendemos, junto à direção, que seja feito mini‑
mamente um primeiro atendimento. Mas a equipe de Serviço Social não foi 
ouvida e ainda foi  questionada: o que faz o Serviço Social, então? Por favor, 
precisamos que o CRESS nos ajude a elaborar um documento sobre as atribui‑
ções do Serviço Social na área da saúde.

— Estou querendo voltar a estudar. O que precisa para ser assistente social? 
— pergunta a faxineira, ao limpar a sala do Serviço Social, para a Assis-
tente Social e as estagiárias de plantão em uma unidade de saúde.

— Você tem que fazer uma faculdade de Serviço Social — responde a Assis-
tente Social.

— Nossa!! — Não sabia que pra ser assistente social tem que ter faculdade!!
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Ao terminar a limpeza a faxineira sai da sala.

— Nossa, você viu a cara dela, de surpresa de se ter que fazer uma faculdade?! 
— diz uma estagiária.

— E olha que ela sempre está aqui, limpando nossa sala e vendo o nosso traba‑
lho. É um absurdo! diz a assistente social.

Esses trechos de histórias acima esboçadas são — com uma ou 
outra alteração derivada mais dos enganos da memória do que por 
quaisquer outros motivos — exemplos concretos retirados da rea-
lidade por nós vivenciada. A primeira quando integrávamos a 
Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de 
Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS 7ª Região) e a segunda de 
uma observação, não proposital, originada em nosso exercício pro-
fissional em uma unidade de saúde.

Os exemplos são aqui trazidos porque apontam para a perti-
nência de uma discussão sobre o exercício profissional do assistente 
social na saúde, uma vez que — com forma e intensidade diferen-
tes — trazem em si uma indagação sobre o que faz o assistente social 
na área da saúde. A busca para essa resposta, acreditamos, se dará 
a partir da realidade, desvelada e criticada, de como se materiali-
za o exercício profissional dos assistentes sociais nos serviços de 
saúde, circunstanciada numa análise em que leve em consideração 
as condições objetivas de como vem se materializando a política 
pública de saúde.

Conforme sinalizado na apresentação, constitui um desafio a 
realização de estudos sobre o cotidiano profissional do assistente 
social nos serviços de saúde. Além de desafio, também uma neces-
sidade, com vistas a buscar estratégias concretas de fortalecimento 
da efetividade da ação profissional visando a garantia de direitos 
por parte da população usuária.

A abordagem sobre o Serviço Social na área da saúde pode ser 
desenvolvida por diferentes caminhos. Um deles é a análise a par-
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tir do debate profissional sobre a saúde e, consequentemente, a 
contribuição da profissão para o adensamento das práticas em 
saúde. Esse caminho, também importante, tanto que o realizamos 
anteriormente (Matos, 2003), não parece ser o ideal para o que aqui 
pretendemos desvelar. Para a análise crítica do que faz o profissio-
nal do Serviço Social no cotidiano dos serviços de saúde, parece-nos 
que é determinante uma análise sobre como ele se desenvolve. Sem 
dúvida, hoje, na atuação dos assistentes sociais, faz-se importante 
apreciar esse exercício circunstanciado na inter-relação com os ou-
tros profissionais e trabalhadores que também atuam na concretu-
de dos serviços de saúde.

A afirmação acima desenvolvida nos faz caminhar para um 
estudo sobre como se dá a materialidade dos diferentes exercícios 
profissionais nos serviços de saúde para, assim, responder o que 
cabe, particularmente, ao Serviço Social nesses serviços. Necessário, 
também, fazer uma remissão à vida cotidiana e verificar como essa se 
estrutura, tema este que será abordado no próximo capítulo, em arti-
culação com a reflexão que desenvolveremos sobre a ética, bem como 
uma análise crítica da constituição do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em traços gerais, podemos afirmar que há no campo da saúde 
pública dois caminhos teóricos para um estudo desse tipo. Um se 
origina no debate sobre a sociologia das profissões; outro parte da 
discussão do exercício dos profissionais de saúde, circunstanciado 
na perspectiva do trabalho coletivo.

Optamos pelo segundo, porque consideramos que o caminho 
de análise, a partir da constituição de “uma sociologia das profis-
sões”, é propício para a des-historização das ações dos sujeitos. Em 
busca de algo que unifique ou articule as profissões entre si corre-se 
o sério risco de se perder os fundamentos que constituem e desen-
volvem cada profissão. Ademais, as análises sociológicas das pro-
fissões pouco se fundam na função social dessas profissões na 
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sociedade capitalista, chão onde se dão as suas práticas. Contudo, 
ao escolhermos o caminho do “trabalho coletivo em saúde” também 
nos defrontamos com uma preocupação, que se pauta em duas 
polarizações no debate da tradição marxista.

Como será desenvolvido mais à frente, foram Marx e Engels 
quem pioneiramente nos trouxeram a concepção de que o trabalho 
é que funda as condições de existência material e espiritual do ho-
mem. Na sua origem, ao transformar a natureza para responder às 
suas necessidades, o homem também se transforma. Os nossos 
autores também refletem que esse processo criativo é subsumido 
no desenrolar da humanidade, especialmente com o capitalismo, 
pois esse sistema limita esse processo criativo, uma vez que o tra-
balho não é mais desenvolvido pelo homem para responder às suas 
próprias necessidades e, sim, como venda da sua força de trabalho 
com vistas a garantir meios para a sua sobrevivência.

Marx, no percurso dos seus estudos sobre o capitalismo, ob-
servou que há também trabalho, alienado por certo, que não gera 
um novo produto, mas que se constitui em trabalho, uma vez que 
gera mais-valia (que é o lucro gerado para o capitalista que tem 
sua origem na apropriação do valor gerado pela força de trabalho 
do trabalhador). Aqui se encontra um ponto de tensão, e de rico 
debate, na tradição marxista. Para alguns autores (cf. Lessa, 2007a 
e 2007b), trabalho é apenas a transformação da natureza pelo ho-
mem; portanto, o operário é um sujeito fundamental, pois é o que 
trabalha. Assim, não se deve confundir o sentido ontológico dado 
por Marx ao trabalho criador e nem se descolar do papel revolu-
cionário, que só o operariado, em potencial, pode ter. Outros (cf. 
Antunes, 2000, 2003 e 2005) entendem que a categoria trabalho 
deve ser entendida de maneira ampliada, recorrendo a indícios 
escritos por Marx e publicados postumamente sob o título de O 
capital — Capítulo VI Inédito.
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Em ambos os debates — aqui trazidos a partir das reflexões de 
Lessa e Antunes — há dois pontos importantes. O primeiro refere-se 
à centralidade do trabalho que pela ação do homem transforma a 
natureza. Mesmo que para Antunes tenha que se reconhecer a exis-
tência de “outros trabalhos”, há claramente um discernimento para 
a centralidade daquele trabalho, inclusive nos dias atuais. O segun-
do ponto refere-se à explícita compreensão de que a categoria “tra-
balho”, cunhada por Marx, permanece válida e real para os dias de 
hoje. Assim, a partir da interlocução crítica entre os dois autores, 
mas não só entre eles, como se verá adiante, caminharemos solida-
mente para o reconhecimento do trabalho como central também 
nos dias atuais, ao contrário de teses que afirmaram, a partir do 
início dos anos 1990, o “fim do trabalho”.

Essa escolha, da constatação da centralidade do trabalho, se 
pauta no plano teórico — do reconhecimento do trabalho, no seu 
sentido ontológico, como o fundante do homem na sua socializa-
ção; bem como do trabalho alienado, como algo em que o capita-
lismo se sustenta nos seus diferentes estágios — como também na 
análise dos serviços de saúde (nosso objeto de estudos), donde 
percebemos a constituição de um trabalho coletivo sob a lógica do 
capitalismo, com envolvimento de diversos trabalhadores, quali-
ficados com profissões ou não, onde se dá a atuação do assistente 
social.

Assim, nesse capítulo, faremos uma reflexão sobre o trabalho 
em seu sentido tanto criador como alienado; depois, desenvolvere-
mos uma reflexão sobre o trabalho nos serviços de saúde, para 
posteriormente refletirmos sobre as particularidades do exercício 
profissional do assistente social nos serviços de saúde.

Por fim, gostaríamos de sinalizar que optamos por não recupe-
rar a trajetória histórica da política de saúde (que tem marco com 
a instituição das Caixas de Aposentadorias e Pensões na década de 



22 MAURÍLIO CASTRO DE MATOS

1920, depois a sua transformação nos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões nos anos 1930), até a constituição do SUS (enquanto uma 
estratégia do movimento da reforma sanitária brasileira, movimen-
to que emerge na segunda metade da década de 1970), bem como 
de uma análise detalhada dos caminhos desvirtuosos da implemen-
tação do SUS pós Constituição Federal de 1988,1 pois já existe uma 
relevante e acessível produção escrita sobre o tema. No entanto, 
toda vez que julgarmos necessário, faremos indicações de textos 
pertinentes à análise da política de saúde, bem como sugerimos o 
acesso a produções que tratam sobre o tema, constantes na biblio-
grafia deste livro.

1. Trabalho: a análise de Marx e Engels

Marx e Engels construíram uma teoria revolucionária e inédi-
ta. Foram herdeiros do seu tempo, viveram em pleno trânsito do 
capitalismo concorrencial para a era dos monopólios. Profundos 
estudiosos, agarraram como projeto de vida a necessidade de des-
velamento do capitalismo, com vistas a superá-lo. Por isso não foram 
apenas intelectuais e homens do seu tempo, mas revolucionários. 
Aliaram uma prática de profundo estudo com militância política. 
Nada mais sintetizador dessa noção que a célebre frase dos nossos 
autores: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de dife-
rentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (Marx e Engels. 
1987, p. 14; grifo original).

O ponto de partida do método marxiano de análise é o par-
ticular e não o geral. Na Introdução a crítica da economia política (Marx, 
1996a, p. 45), Marx informa que em princípio pode se pensar que 

1. Ainda que na tese de doutorado tenhamos realizado um capitulo sobre a política de saúde 
no Brasil (Matos, 2009).




