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RESUMO 
 

A presença do Assistente Social nas Equipes de Saúde da Família (ESF) pelas vias 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é recente não só no município de 
Uberaba, mas também no país. A presente dissertação de mestrado, objetiva 
verificar como se deu o processo de inserção do Assistente Social neste espaço 
sócio-ocupacional no município de Uberaba, bem como desvelar como se dá o 
processo de trabalho do Assistente Social no espaço do NASF.  A partir destas 
apreensões, este estudo recupera o discurso das sete Assistentes Sociais 
trabalhadores do NASF e do gestor de saúde na ocasião da implantação do NASF 
em Uberaba-MG, por meio de roteiro de entrevistas. A metodologia utilizada para a 
análise desta pesquisa, que também é um estudo de caso está embasada no 
materialismo histórico-dialético, método utilizado para a análise de conteúdo e 
referenciais teóricos desta pesquisa. Além de se ocupar em analisar o processo de 
implantação do NASF no município de Uberaba,a pesquisa resgata também o 
debate da centralidade do trabalho a partir da teoria marxiana, e ainda analisa o 
embate intelectual travado por Sérgio Lessa e Marilda Iamamoto, contribuindo para 
a discussão acerca da materialidade do trabalho do Assistente Social, bem como as 
demandas que foram construídas historicamente para a profissão. As principais 
contribuições da pesquisa foram: manter o debate da centralidade do trabalho 
aquecido no interior da profissão, o oferecimento de subsídios para a compreensão 
do processo de trabalho do Assistente Social e ainda revelar o significado social da 
profissão no espaço do NASF. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. trabalho. política de saúde. atenção primária à 
saúde 
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ABSTRACT 
 

The presence of the Social Worker in the Family Health Teams (FHT) through the 
Support Center for Family Health (SCFH) is recent and not only in the city of 
Uberaba, but in the country. The following Master Thesis aims to verify how does the 
inclusion process of the Social Worker happened in the socio-occupational setting in 
Uberaba, as well as unfold how does the work process of the Social Worker occurs. 
From these considerations, this study recovers the discourse of the Social Workers 
who work in the SCFH and in the health manager in the moment of implantation of 
SCFH in Uberaba (MG), through interview scripts. The research recovers the debate 
about the work centrality starting from Marxist theories, and also analyzes the 
intellectual shock proposed by Sérgio Lessa and Marilda Iamamoto, contributing to 
the discussion about the materiality of the Social Worker, as well as the demands 
that were historically built for the profession. 

Keywords: Social Service. work. health policies. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A necessidade da discussão e análise dos espaços sócio-ocupacionais dos 

assistentes sociais, trabalhadores da saúde, assume características importantes 

para a compreensão do direcionamento ético-político e teórico-metodológico do 

trabalho cotidiano destes profissionais, bem como as respostas que a política 

pública de saúde possibilita, sobretudo, no espaço delimitado da Atenção Básica, 

em especifico: a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A profissão do Assistente Social foi engendrada a partir de um contexto 

contraditório, isto é, o cenário da gênese do Serviço Social no Brasil, bem como o 

cenário atual de crise do capital, que exigiu e exige uma profissão interventiva que 

intervenha nas refrações da Questão Social, fator que têm impulsionado e 

assegurado frentes de trabalho para a categoria. 

O objetivo proposto neste trabalho é, portanto, verificar como se deu a 

inserção do Assistente Social nas Equipes de Saúde da Família no município de 

Uberaba-MG, partindo da realidade social e política do município até as percepções 

profissionais quanto ao seu processo de trabalho cotidiano reconhecendo o 

direcionamento profissional que a categoria tem traçado neste espaço sócio-

ocupacional, que é relativamente novo, bem como quais fatores impulsionaram a 

necessidade do profissional neste espaço. 

Quanto ao percurso metodológico deste trabalho, optou-se por realizar uma 

discussão conjunta desde os dados relativos ao exercício da pesquisa bibliográfica e 

roteiro de entrevista com os sujeitos envolvidos até a análise dos dados como 

arcabouço da produção do conhecimento aqui elaborado. O que favorece maior 

percepção e localização das estratégias e direcionamento que tem sido utilizado no 

interior da profissão. 

Desde a chamada maioridade acadêmica adquirida pelo Serviço Social 

(GUERRA, 2007) isto é, um conhecimento amadurecido, com um forte referencial 

marxista, sobretudo, na formação profissional garantida pelas diretrizes curriculares, 

houve um salto qualitativo no que se entende por intervenção e investigação (rigor 

teórico e metodológico) e principalmente no reconhecimento do significado da 

profissão do Assistente Social. 

 Neste sentido, a análise da “Inserção dos Assistentes Sociais nas Equipes de 

Saúde da Família no município de Uberaba”, tem como subsidio teórico 



metodológico o materialismo histórico-dialético desenvolvido por Marx, sendo este 

em nosso entendimento, o método mais acertado para a compreensão d’ “[...] os 

indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por 

eles já encontradas como as produzidas por sua própria ação.” (MARX; ENGELS, 

2007, p. 86-87). 

 Paulo Netto (2011, p. 334) em um tom crítico e ao mesmo tempo jocoso, 

sentencia a farta utilização do materialismo dialético de forma indiscriminada: 

 
A palavra ‘dialética’ tem se tornado uma espécie de panaceia ou recurso de 
macumba que resolve todos os problemas. Quem tem uma fumaça de 
cultura de esquerda, quando se depara com alguma coisa complicada, 
geralmente afirma: “Isto é um processo dialético”. Com isso não se diz coisa 
nenhuma. Se tratarmos o tema com o mínimo de rigor e seriedade, para 
além do senso comum, veremos que a palavra comparece no marco das 
noções e conceitos ainda da nascente filosofia, na Grécia. 
 

 A dialética pode permitir (ao pesquisador) compreender as relações de 

produção da vida material se atentando as formas concretas de produção, bem 

como suas contradições engendradas por elas.  

Destarte, a opção metodológica pelo materialismo dialético foi tomada de 

forma cuidadosa, impulsionada pela defesa do Serviço Social reconceituado e 

postulada pela Teoria Crítica, que em nosso entendimento, foi apropriado pelo 

projeto ético-político da profissão na realidade e no direcionamento teórico da 

profissão. 

 Em síntese, podemos colocar que enquanto Durkheim sobrepõe o objeto ao 

sujeito e Weber o sujeito ao objeto, Marx inova ao pensar a relação sujeito-objeto 

numa perspectiva relacional construindo uma nova forma de apreensão do 

movimento do objeto onde “[...] a questão de atribuir ao pensamento uma verdade 

objetiva não é uma questão teórica, mas sim uma questão prática.” (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 94).  

Desse modo, o método inaugurado por Marx permite a compreensão dos 

fenômenos sociais “[...] em seu complexo e contraditório processo de produção e 

reprodução, determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade como 

recurso heurístico, e inseridos na totalidade concreta: a sociedade burguesa.” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 38). 

Para a coleta dos dados empíricos que subsidiam este estudo privilegiamos 

alguns sujeitos significativos, quais sejam: a diretora do Departamento de Atenção 



Primária à Saúde do município de Uberaba e sete Assistentes Sociais que atuam no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do mesmo município, sendo o NASF 

de Uberaba o universo da investigação1.  

A seleção dos sujeitos da pesquisa se deu exclusivamente ao fato de estarem 

inseridas no espaço sócio-ocupacional do NASF, não havendo nenhuma resistência 

por parte das entrevistadas em colaborar com a pesquisa. As entrevistas 

aconteceram no primeiro semestre do ano de 2012, seis delas nos espaços sócio-

ocupacionais dos sujeitos e uma na residência de uma profissional – devido esta 

última estar gozando de licença maternidade. 

Foram utilizadas como categorias de análise: trabalho e trabalho profissional, 

na intencionalidade de fomentar a direção teórica apresentada neste estudo.  

Há uma linha tênue entre a pesquisadora deste estudo e o universo da 

pesquisa que deve ser clarificada, pois ter vivenciado a experiência de trabalho 

como assistente social do NASF de Uberaba por três anos, requer um maior cuidado 

na utilização das técnicas da pesquisa, bem como na entrada de campo, ciente que 

“[...] as informações dadas pelos sujeitos podem ser profundamente afetadas pela 

natureza de suas relações com o entrevistador.” (MINAYO, 2004, p. 113). 

Dessa forma, não é o objetivo descrever a visão anteriormente idealizada do 

pesquisador e sim o resultado da interação entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa. No entanto, esta vivência no NASF pode apresentar aspectos positivos 

para a pesquisa como, por exemplo, um pré-conhecimento, ou a noção da dinâmica 

do NASF enquanto política pública e ainda uma relação mais intimista com os 

sujeitos da pesquisa. 

  
Por noção entendemos aqueles elementos de uma teoria que ainda não 
apresentam clareza suficiente e são usados como “imagens” na explicação 
do real. Eles expressam também o caminho do pensamento. Ou seja, 
expressam a relação intrínseca entre a experiência e a construção do 
conhecimento. Ninguém coloca uma pergunta se nada sabe da 
resposta, pois então não haveria o que perguntar. Todo saber está 
baseado em pré-conhecimento, todo fato e todo dado já são interpretações, 
são maneiras de construirmos e de selecionarmos a relevância da realidade 
(MINAYO, 2004, p. 93, grifo nosso). 

 

                                                 
1 O projeto de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram devidamente 

aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNESP de Franca no segundo semestre de 2011 – 
processo nº049/2011. 



Com isto, verificamos o movimento importante que a atuação profissional 

pode proporcionar na construção do conhecimento, Silva (2007b, p. 291, grifo do 

autor) destaca que “[...] a pesquisa deve reconstruir mediações (conexões) que 

revelam como o universal se particulariza em uma determinada singularidade e de 

que forma esta singularidade contém o universal e é influenciada por ele.” 

Como uma profissão que intervém e produz conhecimento, reforçamos que o 

significado da pesquisa para o Serviço Social tem que estar para além da academia, 

criando uma relação dialética entre intervenção e pesquisa. A pesquisa é, portanto, 

essencial no cumprimento das atribuições inerentes ao Serviço Social, uma vez que 

possibilita romper com o fetiche2 dos instrumentais técnicos operativos da profissão 

e não se limitando aos mesmos. 

Concordamos com Lara (2007), quando sinaliza que a pesquisa proporciona 

ao profissional apreender as intricadas conexões do real e, assim, construir um 

caminho mais seguro para aproximar-se de respostas concretas tão almejadas nas 

suas intervenções. 

É neste caminho que reforçamos a importância do materialismo histórico 

dialético como orientação às investigações do Serviço Social que têm como objeto a 

própria intervenção de uma profissão que se apropria das relações sociais, tendo 

assim a capacidade de negar o que Lara (2007) denomina de miséria ideológica, ou 

seja, a incapacidade de compreender o movimento da transformação do mundo do 

trabalho que se manifesta por meio da luta de classes. 

Quanto ao instrumento da coleta dos dados, foi utilizado o roteiro de 

entrevistas com todos os sujeitos desta pesquisa. A abordagem qualitativa 

representa uma entrevista não diretiva, o que de acordo com Thiollent (1981) liberta 

o entrevistador e o entrevistado da rigidez imposta pelos questionários possibilitando 

o aparecimento de novas problemáticas durante a investigação.  

Os roteiros de entrevistas (Apêndices A e B) foram construídos a partir do que 

Minayo (2004, p. 100) orienta: “[...] o principio básico para elaboração do 

questionário é o mesmo que adotamos em relação ao roteiro; cada questão tem 

como pressuposto o marco teórico desenhado para a construção do objeto”, isto 

explica a organização inteiramente didática dos roteiros de entrevista em relação 

aos objetivos desta pesquisa. 

                                                 
2 “[...] atribuir aos instrumentos e técnicas, municiadores da intervenção, um status superior àquele 

que é dado aos demais componentes da prática profissional.” (GUERRA, 2007, p. 168). 



 Ao pontuar as questões do roteiro com os sujeitos, percebemos que este 

estudo possibilitou aos sujeitos repensarem a realidade do trabalho cotidiano 

quando expostos os dissabores do cotidiano profissional do Assistente Social do 

NASF, possibilitando assim o movimento de elevar o cotidiano a concreto pensado, 

retornando então as possibilidades para o exercício profissional cotidiano. Ao final 

deste estudo será realizada uma devolutiva aos sujeitos entrevistados. 

Para a análise de conteúdo, optamos pela análise qualitativa dos dados – o 

que dificilmente seria diferente devido à utilização do roteiro de entrevista como 

coleta de dados -, buscando ir além dos conteúdos expressos nos documentos, 

como já alertara Triviños (1987, p. 162):  

 
Não é possível que o pesquisador detenha sua atenção exclusivamente no 
conteúdo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua análise, 
tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuem. Os 
investigadores que só ficam no conteúdo manifesto dos documentos 
seguramente pertencem à linha positivista. 
 

 Junto a analise de conteúdo são consideradas as categorias (pré-definidas) 

trabalho e práxis profissional, cujo embasamento na teoria marxiana e sua 

compreensão dos mecanismos estruturais e superestruturais, evidencia que analisar 

a categoria trabalho é também abordar o processo de trabalho do Serviço Social em 

suas relações objetivas e subjetivas, portanto a práxis profissional. 

Versado os materiais e métodos desta pesquisa, sinalizamos a importância da 

produção do conhecimento acerca das políticas públicas e espaços sócio-

ocupacionais por profissionais que estão ou estiveram alocados nestes espaços 

desconstruindo a cultura da produção do conhecimento ser segregada entre espaço 

institucional e espaço acadêmico e se possível alcançar um estreitamento entre os 

cursos de graduação e pós-graduação e espaços institucionais (como por exemplo, 

os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS), Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), núcleos de assistentes sociais, secretarias de assistência social, dentre 

outras), seja pelas vias de grupos de pesquisas ou outras atividades, para que 

consigamos articular pesquisas (e produção do conhecimento) às demandas da 

sociedade, de forma que possam contribuir efetivamente para um processo de 

transformação social. 



Os capítulos deste trabalho podem parecer enxutos aos olhos daqueles que 

buscam um modelo textual daqueles já incorporados pela academia. Ou seja, a 

autora deste trabalho não reduziu sua preocupação na produção de um trabalho de 

grandes extensões (muitas páginas), mas esperamos na objetividade da arguição 

oferecer elementos para o debate acerca do trabalho profissional do Assistente 

Social, sobretudo, no cotidiano do NASF. A organização dos capítulos representa a 

necessidade de um diálogo direto e preciso, não contrapondo a personalidade de 

quem os escreve.  Os capítulos estão organizados da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo “Subsidiando o Debate da categoria Trabalho para o 

Serviço Social”, abordamos como condição primordial para o alcance da práxis do 

Assistente Social a análise da categoria trabalho como fio condutor do trabalho 

profissional. 

Neste sentido, recuperamos as teses de Sérgio Lessa (2011, 2012), Gilmaísa 

Costa (2011), inscritos no embate intelectual entre os autores e Iamamoto (2000), 

acerca da afirmação ou negação de o Serviço Social ser ou não trabalho a partir do 

legado marxista. Este capítulo resgata então os sentidos estabelecidos pelo trabalho 

a partir da realidade encontrada pelos Assistentes Sociais sujeitos da pesquisa, bem 

como os sentidos construídos a partir das teses aqui citadas.  

É importante sinalizar que neste primeiro capítulo, não raro ao nos 

remetermos à autora Gilmaísa Costa usamos pouco o seu último sobrenome 

(COSTA), mas o seu primeiro nome junto ao sobrenome como forma de trazer 

visibilidade à tese da autora que foi orientada em seu doutoramento por Sérgio 

Lessa. 

O segundo capítulo intitulado: “A Atenção Primária à Saúde no âmbito do 

SUS e algumas particularidades do município de Uberaba-MG”, realiza um breve 

resgate das lutas pela saúde pública no país, retomando a preocupação de não 

reproduzir um histórico denso e repetitivo, banido de percepções críticas. 

O capítulo traz ainda a realidade da Atenção Primária à Saúde do município 

de Uberaba, situando a forma como é estabelecido o trabalho do Assistente Social 

nos NASF´s, bem como as possibilidades de materialização do Projeto ético-político 

do Serviço Social neste espaço sócio-ocupacional.  

O capítulo terceiro: “O Olhar do Gestor Sobre o Trabalho Profissional do 

Assistente Social na Atenção Primária à Saúde” contempla a análise das falas da 

Gestora da Atenção Primária à Saúde, profissional que foi preponderante para a 



escolha do Assistente Social para compor a equipe dos NASF´s, visto que a escolha 

das categorias profissionais que viriam a compor esta equipe multiprofissional ficara 

a critério da gestão municipal. 

Neste terceiro e último capítulo situamos também o leitor quanto ao momento 

histórico e político do município na ocasião de sua adesão ao NASF, o esforço é, 

portanto, demonstrar os ideários de saúde pública que o município vem seguindo e 

também como é percebida a identidade e a necessidade social do Assistente Social 

em determinados espaços profissionais. 

A relevância do presente estudo pauta-se na necessidade de orientar o 

sentido da profissão junto ao que tem sido discutido academicamente no mundo do 

trabalho e a forma como esta orientação reverbera no próprio processo de trabalho 

do Assistente Social em um espaço de trabalho que há menos de quatro anos não 

contemplava a categoria profissional do Assistente Social, ou seja, no NASF. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAPÍTULO 1 SUBSIDIANDO O DEBATE DA CATEGORIA TRABALHO PARA O 
SERVIÇO SOCIAL 

 
 

Este capítulo objetiva discutir a categoria trabalho para pensar a atuação do 

Assistente Social no espaço sócio-ocupacional do NASF, sem, no entanto, estancar 

a discussão, mas tomá-la a partir da concepção marxiana do processo de trabalho 

do Assistente Social, seja em quaisquer espaços profissionais. Esta preposição vem 

revelar a importância e a necessidade do debate da categoria trabalho para a 

apreensão do real no cotidiano das relações e condições de trabalho destes 

profissionais.  

Por mais que os vendavais da pós-modernidade tenham tentado abalar a 

centralidade da categoria trabalho3, sugerindo o fim do trabalho e da classe 

trabalhadora, é preciso destacar que felizmente o vendaval pós-moderno não atingiu 

o Serviço Social (pelo menos) completamente, isto pode ser confirmado com as 

produções teóricas contundentes de intelectuais (e militantes) de referência para a 

categoria profissional. Neste sentido, destaca-se também que os órgãos de 

representatividade coletiva da profissão como Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) mantiveram o tom do 

discurso da centralidade do trabalho para a vida social. Portanto, a profissão tem 

conseguido manter o esforço intelectual e de militância em defesa do trabalho e da 

classe trabalhadora. 

Lúkacs (1979 apud BARROCO, 2009, p. 21) reafirma a centralidade do 

trabalho: “[...] o trabalho é, antes de tudo, em termos genéticos, o ponto de partida 

da humanização do homem, do refinamento de suas faculdades, processo do qual 

não se deve esquecer o domínio sobre si mesmo.” Com isso, na tentativa de reforçar 

o debate da categoria trabalho em sua totalidade, reconhecendo seus momentos 

históricos e inserções em debates acadêmicos, o empenho aqui é de identificar a 

centralidade do trabalho, para além de sua concepção simplista e homônima a partir 

da inserção e intervenção profissional do Assistente Social. 

                                                 
3 Uma das obras que compõe o discurso pós-moderno acerca do fim do trabalho é o livro de André 

Gorz (1982): “Adeus ao proletariado”, já bastante debatidas por Antunes (2006) e Lessa (2011, 
2012). 



Não há como não reconhecer a força que a Reconceituação da profissão e as 

Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, bem como a sua influência 

no acúmulo teórico alcançado pela profissão na aproximação com a Teoria Crítica 

na materialidade do Projeto Ético-político do Serviço Social, criando instrumentos 

para o debate da categoria trabalho no interior da profissão longe de quaisquer 

vulgaridades. 

Sabida a existência de um embate intelectual e acadêmico entre Sérgio Lessa 

(2011, 2012), Gilmaísa Costa (2011) e Marilda Iamamoto (2008) que gira em torno 

da afirmação ou negação de o Serviço Social “ser trabalho”, é necessário, portanto 

clarificar que: este capítulo não objetiva polemizar ainda mais esta batalha gerada 

no interior da academia. Este capítulo visa muito mais subsidiar o debate teórico-

metodológico para a categoria profissional dos Assistentes Sociais acerca do 

trabalho, realizando um breve resgate das teses aqui citadas, concatenando por 

meio da fala dos sujeitos da pesquisa, com a realidade encontrada no espaço sócio-

ocupacional do NASF.  

Silva e Silva (2012, online) já anunciaram que no interior dessa polêmica, é 

mais importante verificar se a categoria trabalho tem sido realmente o eixo central da 

discussão do Serviço Social. Caso o debate polêmico se constitua apenas nos 

“bastidores” da academia, retomar e publicizar este acontecimento é um movimento 

necessário para assegurar que o debate crítico da categoria trabalho permaneça 

aceso no interior da profissão. 

Com isso, fazem-se necessárias clarificações dos posicionamentos de Lessa 

(2011, 2012), Gilmaísa Costa (2011) e Iamamoto (2000, 2008) citados acerca da 

categoria trabalho. Gilmaísa Costa traz um recorte peculiar para a análise da 

categoria trabalho, o qual segundo a autora, concentra-se na “teleologia primária4” 

(COSTA, 2011). Ou seja, concebe o recorte da categoria trabalho assim como 

evidenciado no capítulo V do Capital: “[...] o trabalho é um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria 

ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza.” 

(MARX, 2010, p. 211).      

                                                 
4 Para maior aprofundamento da categoria teleologia (primária e secundária) faz-se necessários 

estudos mais contundentes das obras de Lukács  e autores que compartilham de seu pensamento 
e que vêm se comprometendo com a temática. Ver Lukács (1978). 



O trabalho, quando se posiciona no campo da teleologia primária, se remete 

ao intercâmbio entre homem e natureza para a transformação de ambos a partir do 

“término”5 do processo de trabalho. O trabalho enquanto teleologia secundária atua 

nos objetos que já sofreram influência do próprio mundo do trabalho. Com isso, 

Lukács (apud COSTA, 2011, p.63) reafirma: 

 
O trabalho no sentido originário e mais estrito é um processo entre 
atividade humana e natureza: seus atos tendem a transformar alguns 
objetos naturais em valores de uso. Junto a isso, nas formas ulteriores e 
mais evoluídas da práxis social, se destaca mais acentuadamente a ação 
sobre outros homens. 
 

Para a autora, a importância de seu estudo se justifica pelo fato de que “[...] 

investigar o Serviço Social em seu caráter essencial, é pensar o ser social, a vida em 

sociedade, os fundamentos essenciais do mundo dos homens e o seu 

desenvolvimento” (COSTA, 2011, p. 19). Neste mesmo pensamento, Lessa reafirma 

na apresentação da obra de Gilmaísa e ratifica a importância do debate da categoria 

trabalho sobre este foco: “Perdida a especificidade ontológica do trabalho, 

confundindo trabalho e trabalho abstrato, perde-se, in limine, a possibilidade de se 

compreender a reprodução da sociedade contemporânea e de fazer uma crítica 

revolucionária à mesma.” (LESSA apud COSTA, 2011, p. 9). 

E é iniciando sua obra com uma sistematização profunda do pensamento de 

Lukács sobre trabalho e ideologia, que Gilmaísa reafirma a necessidade da 

discussão de considerar (ou não) o Serviço Social como trabalho a partir das Novas 

Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social de 1996, especialmente no 

campo do Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional que considera: 
  
[...] a profissionalização do Serviço Social como uma especialização do 
trabalho e sua prática como concretização de um processo de trabalho que 
tem como objeto as múltiplas expressões da questão social. Tal perspectiva, 
permite recolocar as dimensões constitutivas do fazer profissional articuladas 
aos elementos fundamentais de todo e qualquer processo de trabalho: o 
objeto ou matéria prima sobre a qual incide a ação transformadora; os meios 
de trabalho – instrumentos, técnicas e recursos materiais e intelectuais que 
propiciam uma potenciação da ação humana sobre o objeto; e a atividade do 
sujeito direcionada por uma finalidade, ou seja, o próprio trabalho. Significa, 
ainda, reconhecer o produto do trabalho profissional em suas implicações 
materiais, ídeo-políticas e econômicas. A ação profissional, assim 
compreendida, exige considerar as condições e relações sociais 
historicamente estabelecidas, que condicionam o trabalho do assistente 

                                                 
5 O termo foi colocado entre aspas, pois entendemos que o processo de trabalho é contínuo e a 

transformação e a criação de novas necessidades do ser, bem como do objeto neste processo 
acontece também durante o processo de trabalho. 



social: os organismos empregadores (públicos e privados) e usuários dos 
serviços prestados; os recursos materiais, humanos e financeiros acionados 
para a efetivação desse trabalho, e a articulação do assistente social com 
outros trabalhadores, como partícipe do trabalho coletivo. (ABESS. 
CEDEPSS, 1996).  
 
 

A partir das preposições do Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional 

pode-se dizer que a atuação profissional do Assistente Social é reconhecida 

enquanto trabalho, e nesta lógica, Iamamoto sustenta que: “[...] o exercício 

profissional tem sido abordado em sua dimensão de trabalho concreto: em seu valor 

de uso social, como uma atividade programática e de realização que persegue 

finalidades e orienta-se por conhecimentos para sua efetivação.” (IAMAMOTO, 

2008, p. 418).                                                                                                                                   

Concentrando-se no campo do trabalho enquanto categoria ontológica e 

notificando alguns equívocos de Iamamoto ao considerar o Serviço Social como 

trabalho e ainda as expressões da questão social como matéria-prima da profissão é 

que Gilmaísa, orientada por estas fundamentações sublinha que a prática dos 

Assistentes Sociais se localiza no campo da ideologia, a qual “[...] está presente em 

toda ação humana e é instrumento pelo qual os homens tomam consciência dos 

seus problemas e criam meios para solucioná-los.” (COSTA, 2011, p.106). 

Para a autora, incluir o Serviço Social como trabalho é uma saída simplista 

para justificar o conjunto de técnicas e metodologias utilizadas pela profissão, ou 

como em seus termos: um “porto seguro” (COSTA, 2011, p. 16). Inclui no campo da 

divagação do pensamento de Marx, considerar a questão social matéria-prima da 

profissão: “[...] certamente a questão social ou, mais apropriadamente, suas 

refrações, podem ser objetos da prática profissional, mas não se caracterizam como 

matéria-prima no preciso sentido de Marx....” (COSTA, 2011, p. 111). Ou seja, 

Gilmaísa Costa revela à Iamamoto (2000) o caráter confuso da sua definição de 

matéria-prima da profissão.  

São inegáveis as contribuições de Marilda Iamamoto para o Serviço Social 

brasileiro e latino americano.  Sérgio Lessa e Gilmaísa Costa sinalizam, a todo o 

momento em suas obras, o valor dos estudos da autora como grande expoente 

histórica da profissão com reflexos para o âmbito da formação profissional e para o 

projeto ético político do Serviço Social.  

Lessa (2011) aponta alguns equívocos de Iamamoto (2000) no livro Serviço 

Social na Contemporaneidade, tais como: atribuir a questão social a função de 



matéria-prima6 da profissão; considerar o Serviço Social como trabalho ;“[...] 

identificar quaisquer práxis ao trabalho.” (LESSA, 2011, p. 91) e, destaca ainda a 

necessidade de uma interpretação imanente7 de Marx. Ou seja, a ausência da leitura 

imanente seria a própria causa dos equívocos identificados por Lessa (2011).  

Para Costa (2011, p. 123) “[...] a matéria-prima do trabalho é o ser natural, ou 

mais precisamente, a objetividade material sobre a qual já incidiu trabalho humano.” 

Para Marx (1983 apud LESSA, 2011, p. 94, grifo nosso) a matéria prima do 

trabalho constitui-se de: 

 
Todas as coisas que o trabalho só desprende de sua conexão direta com o 
conjunto da terra, são objetos de trabalho preexistentes por natureza. Assim 
o peixe que se pesca ao separá-lo de seu elemento de vida, a água, a 
madeira que se abate na floresta virgem, o minério que é arrancado de seu 
filão. Se, ao contrário, o próprio objeto de trabalho já é, por assim dizer, 
filtrado por meio de um trabalho anterior, denominamo-lo matéria-prima. 

 

Quanto à matéria prima do trabalho do Assistente Social, é discutido então se 

existe um produto, e como este produto não é material, bem como o de outras 

profissões como: professor, advogado, contador, entre outros. Em uma sociedade 

materialista o produto do trabalho é cobrado como forma de verificação do 

acontecimento do próprio trabalho, ou seja, no produto (resultado) material encontra-

se ali agregado o tempo de trabalho empregado para a sua produção. Categorias 

profissionais como as citadas acima bem como o Serviço Social, ficam “devendo” 

então esse produto material, para deixar mais claro ainda: o resultado ou produto do 

trabalho gerado por essas categorias profissionais (se é que existe um produto de 

fato, considerando o produto do trabalho apenas a partir de seu caráter material), 

não pode ser embalado e levado para a casa ou nem mesmo contratar um caminhão 

para que seja feita sua entrega. 

Em meio a isso, cabe aqui sinalizar os conceitos de trabalho concreto e 

trabalho abstrato; o primeiro é criador de valor de uso e o segundo está atrelado ao 

valor de troca (o que não extingue o valor de uso) da mercadoria que é um dos 

nortes da sociedade do capital que busca cada vez mais desconstruir a centralidade 

                                                 
6 “O objeto de trabalho, aqui considerado, é a questão social. É ela, em suas múltiplas expressões 

que, provoca a necessidade da ação profissional junto à criança e ao adolescente, ao idoso, a 
situações de violência contra a mulher, à luta pela terra etc. Essas expressões da questão social 
são a matéria-prima ou objeto de trabalho profissional.” (IAMAMOTO, 2000, p. 62). 

7 “A abordagem imanente é o procedimento pelo qual o próprio texto se converte em ‘caso’ e, dentro 
de limites e parâmetros que sempre devem ser explicitados, pode ser o palco de experiências e 
campo de provas de conceitos e das suas inter-relações lógico-teóricas.” (LESSA, 2011, p. 17). 



do trabalho e fortalecer ideais que defendem sua fragmentação e precarização. Para 

Lessa (online, p. 2) o trabalho abstrato é: 

 
[...] aquela conexão entre teleologia e causalidade que marca a forma 
especificamente humano-social de atender "eterna necessidade" do 
intercâmbio orgânico com a natureza – é tão real quanto a forma 
historicamente mais particular do trabalho convertido em mercadoria pelo 
capital, o "trabalho abstrato". E, este último, categoria universal do modo de 
produção capitalista, é tão real quanto os atos singulares de trabalho 
abstrato, de indivíduos historicamente determinados, sem os quais não 
haveria qualquer reprodução do capital. 
 

Apesar da brevíssima conceituação aqui estabelecida tivemos o cuidado de 

não cair no engano de que se trata de uma dualidade de trabalhos, ou trabalhos 

diferentes, como nos termos de Paulo Netto e Braz (2006, p. 105): “[...] trata-se da 

apreciação do mesmo trabalho sobre ângulos diferentes”, afirmação que de certa 

forma aponta um sítio para a análise do embate intelectual já anunciado ao longo 

deste capítulo.  

Há quase uma celeuma no que tange aos conceitos de trabalho 

material/imaterial; concreto/abstrato e trabalho produtivo/improdutivo. Estes 

conceitos sofreram diversas interpretações, mas a que nos interessa é àquela no 

sentido preciso de Marx (2006, 2010) que nega a imaterialidade do trabalho e 

reafirma a sua centralidade. 

Lessa (2011) reafirma a ambigüidade de Iamamoto (2000) ao considerar o 

produto do trabalho do Assistente Social um produto não material, neste momento – 

diz ele, a autora “[...] caminha por um terreno ainda mais pantanoso.” (LESSA, 2011, 

p. 97): 

 
Por exemplo, quando o assistente social viabiliza o acesso a uns óculos, 
uma prótese, está fornecendo algo que é material e tem uma utilidade. Mas 
o assistente social não trabalha só com coisas materiais. Tem também 
efeitos na sociedade como um profissional que incide no campo do 
conhecimento, dos valores, dos comportamentos, da cultura, que por sua 
vez, têm efeitos reais interferindo na vida dos sujeitos. Os resultados de 
suas ações existem e são objetivos, embora nem sempre corporifiquem 
como coisas materiais autônomas, ainda que tenham uma objetividade 
social (e não material), expressando-se sob a forma de serviços 
(IAMAMOTO apud LESSA, 2011, p. 97-98). 

  
 

Considerar a materialidade do trabalho do Assistente Social nos objetos 

fornecidos aos usuários, de fato não contribui para o entendimento da complexidade 

do trabalho profissional. Ao contrário, atrelar o trabalho profissional às concessões 



de benefícios e/ou objetos, transmite a sensação de um trabalho tecnicista, não-

complexo. É importante destacar que Iamamoto não restringe seu posicionamento 

em relação ao trabalho profissional apenas à concessão de benefícios e/ou objetos. 

Com a divisão técnica do trabalho, se reconfigura o trabalho complexo, que 

no capitalismo industrial, tende a ser cada vez mais especializado e fragmentado. 

Neste caso, a complexidade do trabalho do Assistente Social advém da própria 

forma em que se organiza e se estrutura seu processo de trabalho e objeto de 

intervenção.  

 
[...] eu acho que é primordial [o trabalho do Assistente Social nas 
Estratégias Saúde da Família], eu acho que até a saúde da família acha 
importante, apesar de muitas vezes eles acharem que a gente não faz não 
nada [risos] (AS-01). 
 

 Como demonstrado no depoimento do sujeito da pesquisa, quando por outras 

categorias profissionais o trabalho do Assistente Social não é visualizado, 

atentando-se às perspectivas palpáveis, assim, algumas vezes, vende a ilusão de 

um “não-trabalho”. 

 Fica evidente a tese de Gilmaísa Costa e Lessa em que sustentam de que 

não é verdadeiro considerar o Serviço Social como trabalho no sentido exposto por 

Marx: 
 
Assim, afirmar a prática do Serviço Social como processo de trabalho  
corresponde a assegurar que o Serviço Social, no seu conjunto de ações 
de seus agentes individuais, opera atos teleológicos dirigidos à 
transformação de objetos materiais em objetos sociais. Isto significa, por 
exemplo, que o resultado ou produto de sua ação poderia ser coisas 
materiais assim como carros, roupas ou alimentos. (COSTA, 2011, p. 124, 
grifo nosso). 
 
 
Postular que a “questão social” seja a matéria-prima do Serviço Social, ou 
que tenha um “produto” ou mesmo que seja “um processo de trabalho”. 
Além de não auxiliar na compreensão do que é a profissão, identificar o 
Serviço Social ao trabalho é um passo significativo no distanciamento de 
concepções fundamentais do pensamento marxiano. (LESSA, 2012, p. 29).  

 

A forma única que estabelecem o processo de trabalho como intercâmbio 

orgânico entre o homem e a natureza, e a finalização de um produto como resultado 

final de seu trabalho, reafirma o caráter materialista dos autores. Neste mesmo 

sentido, seguem as palavras de Marx acerca do processo de trabalho: “Os 

elementos componentes do processo de trabalho são: a atividade adequada a um 



fim, isto é o próprio trabalho;a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de 

trabalho;os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.” (MARX, 2010, p. 212). 

O Serviço Social em suas objetivações do trabalho é realizado por meio das 

técnicas, da capacidade teleológica e do direcionamento teórico da profissão que 

norteia a intervenção profissional. Ou seja, encontram-se também incorporados no 

processo de trabalho do Assistente Social os elementos aqui já apresentados e 

discutidos por Marx (2010).  

Lessa (2011) prepara o terreno aos leitores logo no prefácio de sua obra, 

intitulado de “Ortodoxia e Leitura Imanente” para conseguinte destacar os equívocos 

cometidos por Iamamoto (2000) em Serviço Social na Contemporaneidade. Lessa 

além de refutar teorias de autores que se ocuparam em alardear o fimdo trabalho, 

também discute obras de Ricardo Antunes, e Dermeval Saviani.  

A intenção de Lessa (2011) ao “preparar o terreno” é desarmar o leitor que 

tomou e toma (de forma acertada) as obras de Ricardo Antunes e Marilda Iamamoto 

-  como forte referência para o Serviço Social no sentido de uma análise e acúmulo 

teórico contundente em relação à Teoria Crítica. O autor propõe ainda a negação do 

dogmatismo, que segundo ele “[...] nunca está a serviço do desvelamento do real.” 

(LESSA, 2011, p. 13). Em relação à análise de Iamamoto, assim como Antunes e 

Saviani, o problema apontado por Lessa é a interpretação do legado de Marx em 

determinados conceitos. 

Quanto à necessidade da leitura imanente de Marx há algumas 

considerações importantes: Lessa (2011, p.11) destaca que há uma gama de 

produções acadêmicas pulverizadas pelo marxismo vulgar e o ecletismo, aonde “[...] 

a teoria não vai além de um reflexo empobrecido do real, na melhor das hipóteses.” 

Por Iamamoto (2008) “responder” Lessa8 mais tarde em sua obra Serviço 

Social em Tempo de Capital e Fetiche9, a necessidade da afirmação colocada logo 

no início deste capítulo que se trata de uma batalha ou embate intelectual, 

inegavelmente proveitoso. Iamamoto utiliza sua “diplomática leniência” (como diz 

José Paulo Netto ao prefaciar a obra) ao dar respostas ao colega Lessa - mesmo 

sem citar diretamente seu nome e/ou suas produções-, objetiva ampliar o debate 

para além dos círculos acadêmicos, ou a militância stricto sensu. Fator que 

                                                 
8 A obra aqui utilizada de Sérgio Lessa trata-se da segunda edição, por isso o ano de 2011. 
9 Na contra capa desta obra, em sua 3ª edição, Elaine Behring notifica o leitor das passagens 

polêmicas acerca da categoria questão social e a relação Serviço Social e Trabalho.  



igualmente demonstra seu amadurecimento intelectual (como também aponta José 

Paulo Netto no prefácio desta mesma obra). 

Assim sendo, Iamamoto (2008, p. 421) retoma a discussão acerca do objeto e 

do produto do trabalho do Assistente Social: 

 
O assistente social ingressa nas instituições empregadoras como parte de 
um coletivo de trabalhadores que implementam as ações institucionais, 
cujo resultado final é fruto de um trabalho combinado ou cooperativo, que 
assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. Também a 
relação que o profissional estabelece com o seu objeto de trabalho -, as 
múltiplas expressões da questão social, tal como se expressam na vida dos 
sujeitos com os quais trabalha -, dependem do prévio recorte das políticas 
definidas pelos organismos empregadores, que estabelecem demandas e 
prioridades a serem atendidas. 
 

Mesmo com o contingente de refutações que Gilmaísa e Lessa fazem acerca 

da obra de Iamamoto, é importante destacar a preocupação desta última em 

“traduzir” esse complexo de processos que envolvem a profissão para a categoria 

profissional dos Assistentes Sociais, a qual pode ser entendida como uma espécie 

de militância e preocupação que tende a levar mais democraticamente e de forma 

mais fluída o acúmulo teórico da profissão. Isto negavelmente Iamamoto alcançou , 

traçando seu legado sendo pioneira no pensamento do Serviço Social a partir da 

Teoria Crítica com sua obra em conjunto com Raul de Carvalho “Serviço Social, 

Relações Sociais no Brasil” datado da década de 1980. 

Ao mesmo tempo, não é possível descartar as sérias e precisas teses de 

Lessa e Gilmaísa, até porque buscam trazer respostas à contemporaneidade com 

um debate extremamente necessário e maduro. O esforço de Iamamoto: “[...] está 

voltado para atribuir transparência aos processos e formas pelas quais o trabalho do 

assistente social é impregnado pela sociabilidade da sociedade do capital [...].” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 417).  

É bom que deixe claro aos mais desatentos, que podem facilmente se 

equivocar ao tomar como verdadeiro o que Lessa (2011, 2012) ou o que Iamamoto 

(2000) dialogam a partir de um mesmo foco da categoria trabalho, gerando um 

embaraço de opiniões e posicionamentos sem muitas saídas concretas. Isto pode 

ser exemplificado da seguinte maneira: se for traçada uma discussão e/ou estudo 

sobre formas geométricas, um amendoim não será categorizado como fruto da 

família da beterraba-marinha, mas simplesmente incluído no grupo pertencente às 



formas circulares. Ou seja, o olhar e a interpretação que se obtém do legado 

marxista é fruto do acúmulo e direção teórico-interpretativa de cada autor. 

Diante desse brevíssimo debate proposto, é relevante questionar: em que 

sentido, na atualidade é possível considerar o que o Assistente Social faz é trabalho, 

sem dar novos sentidos para as teses de Marx?  

A concepção restrita do trabalho como intercâmbio com a natureza, assim 

como a abelha que constrói o favo ou o joão-de-barro que constrói sua casa de fato 

não cabe ao trabalho do Assistente Social. A “natureza” em que o Assistente Social 

investe suas capacidades teleológicas e sua força de trabalho são as próprias 

relações sociais, que como apontado por Paulo Netto e Braz (2006, p. 35), a 

sociedade “tem sua existência hipotecada à existência da natureza – o que varia 

historicamente é a modalidade da relação da sociedade com a natureza”, portanto 

há na sociedade um expoente de natureza a partir da teleologia primária. 

Fazer o movimento de trazer a discussão destes autores é algo até agora 

pouco comum e necessário para a academia (também por isso, emana a 

consciência de alguns pontos claudicantes que este texto ainda apresenta), bem 

como para a categoria profissional dos Assistentes Sociais, algo que, até agora 

poucos ou quase ninguém arriscou fazer, é como mexer em uma “caixa de 

marimbondos”, para fazer uso de um dito popular. Fatalmente, a auto-proteção de 

não mexer na “caixa de marimbondos” ocorre  por dois motivos consistentes: o 

primeiro pelo (grande) risco de trazer mais uma discussão fastidiosa sobre trabalho e 

o segundo, devido às relações de poder e influência que certas produções podem 

apresentar no interior do círculo de poderes existentes nas universidades. 

Neste sentido, as teses aqui apresentadas nos propiciam retomar as 

conexões do trabalho do Assistente Social em seu processo de trabalho, tanto 

daquele estabelecido por Lessa (2011, 2012) e Iamamoto (2008). Ambos os 

posicionamentos ao nosso entendimento não são antagônicos, pois conseguem 

manter isonomicamente aquecido o debate da centralidade e complexidade do 

trabalho, tão necessários para a compreensão de totalidade e mediações que a 

temática requer. 

 

 

 

 



1.1 Processo de Trabalho e Práxis  
  

A partir do movimento da realidade de trabalho dos Assistentes Sociais, 

identificar  o processo de trabalho e a práxis profissional significa emergir e explicitar 

o conjunto de ações que tem sido desenvolvido pelos profissionais do Serviço Social 

em seu cotidiano profissional. 

Como aqui já colocado, para Marx (2010, p. 212) os componentes do 

processo do trabalho são “[...] a atividade adequada a um fim, isto é o próprio 

trabalho; a matéria que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho e os meios de 

trabalho, o instrumental de trabalho.” Não há o que se contestar quando dizemos 

que o Assistente Social ao executar seu trabalho profissional (ou atividade 

profissional), busca uma finalidade com sua ação, mesmo que no contexto 

contraditório em que a profissão se insere, os fins das ações, imprimem respostas às 

causas das expressões da questão social, e não às conseqüências. Ou seja, o 

assistente social é antes de tudo um ser social, é “um ser que dá respostas” 

(LUKÁCS, 1978), porque foi transformado de animal à homem, por meio do trabalho.  

Embora como afirmado por Marx (2010) que os homens oferecem respostas, 

mas não a partir das condições que eles escolheram, as respostas se dão a partir de 

determinados contextos e situações que independem da vontade dos homens. 

Assim, o Assistente Social também oferece respostas a partir de políticas sociais 

previamente estabelecidas. 

Mesmo que a ansiedade e a cobrança das respostas no trabalho profissional 

do Assistente Social possam sofrer com a imponderação de serem confrontadas ( 

mas jamais derrotadas) por óticas utilitaristas, reafirmamos o entendimento do 

Assistente Social como um ser que dá respostas. Sendo importante esta 

compreensão, identificada no pensamento de Lukács (1978, p. 6): 
 

[...] de modo que não apenas a resposta, mas também a pergunta é um 
produto imediato da consciência que guia a atividade; todavia, isso não 
anula o fato de que o ato de responder é o elemento ontologicamente 
primário nesse complexo dinâmico. Tão-somente o carecimento material, 
enquanto motor do processo de reprodução individual ou social, põe 
efetivamente em movimento o complexo do trabalho. 

 

Será possível compreender por meio dos relatos (ao descreverem seu 

processo de trabalho) das Assistentes Sociais como se dá a práxis cotidiana em seu 

espaço de trabalho?   



A identificação do trabalho dos Assistentes Sociais por meio de seus relatos 

apontam a direção teórico-prática que estes profissionais têm firmado para as 

intervenções diárias, bem como até que ponto o pragmatismo profissional  tem sido 

dimensionado. 

Se partirmos da consideração que assim como o processo de trabalho, a 

práxis se manifesta por meio de um pôr teleológico é sim possível compreendê-la (a 

práxis) a partir das falas dos sujeitos, como já afirmado por Barroco (2009, p. 24) 

quando diz que “[...] só podemos falar em trabalho ou de práxis material quando 

estamos diante de uma intervenção prática consciente.”  

Ainda que a categoria processo de trabalho possa ser concebida e 

interpretada pelos sujeitos da pesquisa no sentido mais amplo, podendo até mesmo 

assumir um caráter amorfo, a idéia de compreender e analisar as categorias 

processo de trabalho e práxis, a partir das falas dos sujeitos da pesquisa, pretende ir 

além do que está posto, evidenciando questões as quais não se apresentam 

somente nas respostas, mas na forma e conjuntura em que o diálogo se propôs. 

Visto que: 

 
Não é possível que o pesquisador detenha sua atenção exclusivamente no 
conteúdo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua análise, 
tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuem. [...] os 
investigadores que só ficam no conteúdo manifesto dos documentos 
seguramente pertencem à linha positivista. (TRIVIÑOS, 1987, p. 162).  
 

O empenho aqui é verificar por meio das falas dos sujeitos como se dá o 

processo de trabalho do Assistente Social do NASF, a conformação da práxis 

profissional e ainda alocar essas falas no interior do debate intelectual – aqui já 

brevemente apresentado – que diz respeito ao Serviço Social ser ou não trabalho. A 

verificação das teses antagônicas (e se de fato são mesmo antagônicas) é feita a 

partir do que os Assistentes Sociais do NASF entendem ser o seu processo de 

trabalho:  

 
A gente trabalha muito com encaminhamentos, encaminha e tenta ver se a 
pessoa sai daquela vida que ela está levando. Tem mulher que é 
espancada pelo marido, só que a gente não tem é o retorno, porque as 
pessoas nem voltam lá, e nem dá pra gente ficar fazendo visita domiciliar 
para esse pessoal todo porque é muito amplo, porque a gente trabalha com 
uma área muito grande. Estes dias eu estava olhando o mapa [da área de 
abrangência], é muito complicado, porque às vezes quando vem um 
problema pra cá e eu não estou aqui, às vezes eu nem fico sabendo; é 
uma demanda muito grande (AS-01). 
 



Eu acredito que é um leque, muitas das vezes os ACS´s [agentes 
comunitários de saúde] procuram orientações, a medida desta procura, a 
gente faz as visitas e no meio destas visitas a gente faz encaminhamentos. 
Existem muitos pedidos para fraldas, medicação de alto custo tem demais. 
O ACS é uma ponte e nesta ponte a gente encontra várias coisas. Há 
casos de maus-tratos e com idoso está acontecendo muito (AS-02). 
 
O nosso trabalho é junto com ESF [estratégia de saúde da família]; a gente 
desenvolve grupos junto com as equipes, visitas domiciliares; existe o 
grupo de gestantes, grupo de HIPERDIA [Hipertensos e Diabéticos], têm o 
grupo da terceira idade - mas não em todas as unidades [de saúde], só o 
HIPERDIA que acontece em todas. Lá no Chica Ferreira [unidade de 
saúde] tem o grupo de saúde que não é o HIPERDIA, é dos acadêmicos da 
UNIUBE[universidade de Uberaba]E, tem também as visitas domiciliares 
com os agentes comunitários (AS-03). 
 
Você quer que fala mais da teoria, ou mais...[ do jeito que você quiser 
descrever]. Eu acho que é um trabalho difícil, porque é um profissional que 
não está muito aceito; ele é até aceito, mas não é bem visto..não é que não 
é bem visto, como que eu posso dizer... As pessoas não reconhecem, 
sabe? Pensam que todo mundo pode fazer o trabalho do assistente social. 
Então você tem que a cada dia conquistando o seu espaço (AS-04). 
 
Como eu estou lá há um ano e pouco, o trabalho do assistente social no 
NASF, como ele não é porta de entrada, se dá através das demandas que 
os outros profissionais passam, ou então da busca do próprio usuário. O 
que é realizado lá: sala de espera, visitas domiciliares, faço também a 
educação continuada – às vezes-, atendimentos individuais na Unidade – o 
que têm muita procura - e grupos. E também quando a secretaria [ de 
saúde] solicita alguma visita específica, para fazer um relatório, 
acompanhamento da família, criança que tem alguma doença e a mãe não 
está levando para acompanhar...(AS-05). 
 
Se configura como um apoio mesmo à Equipe Saúde da Família, uma vez 
que o assistente social não é porta de entrada. A porta de entrada do 
serviço é o PSF. Nós recebemos usuários via encaminhamentos – pode 
ser do ACS, vem também da promotoria, da ouvidoria de saúde, e tem 
aqueles que são enviados pela secretaria de saúde, devido algum pedido, 
coisas deste tipo. Nós não realizamos uma busca ativa sem que nós 
sejamos orientadas (AS-06). 
 
No caso da minha Unidade, a gente trabalha com encaminhamentos, 
orientações para os usuários né? O assistente social do NASF não é porta 
de entrada né... isso já fala na Lei. Eu trabalho com grupos no coletivo com 
todos os profissionais também: enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudióloga, 
médico... A gente desenvolve grupos de gestante, participa também do 
grupo de ginástica coma fisioterapia, e palestras de vários assuntos (AS-07). 

 

A partir dos componentes do processo de trabalho afirmado por Marx (2010), 

é possível compreender nas falas dos sujeitos a forte e quase majoritária presença 

dos instrumentais de trabalho - instrumentais técnicos operativos- (orientações 

individuais e em grupos, encaminhamentos, visitas domiciliares, relatórios sociais, 

trabalho com grupos),  que demonstram a necessidade de afirmar o seu trabalho por 

meio das técnicas desenvolvidas na profissão - que de fato são importantes, mas 



estes instrumentais utilizados sem a devida intencionalidade (GUERRA, 2007), se 

perdem no campo da necessária instrumentalidade da profissão.  

Os depoimentos clarificam ainda mais o que Vasconcelos (2007) já sinalizara 

em sua tese de doutoramento: que há para a profissão “demandas dirigidas” 

(VASCONCELOS, 2007, p. 182) e que na tentativa de dar respostas a essas 

demandas dirigidas, os Assistentes Sociais acabam atuando de forma passiva 

diante daquelas não dirigidas, ficando a serviço das demandas apresentadas por 

outras categorias profissionais no cotidiano de trabalho. 

 Este fato é confirmado pela AS-02 ao atribuir sua demanda à busca dos 

ACS´s e ainda pela AS-05 que atribui sua demanda ao encaminhamento e 

solicitações de outros profissionais. Estas declarações ratificam o que Vasconcelos 

(2007) identificou com os Assistentes Sociais da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, o fato do Assistente Social ser um profissional da saúde subalterno à 

figura do médico, o seu saber, e o modo como os serviços se institucionalizam 

indicam, em grande parte, a dependência da atuação profissional aos 

encaminhamentos que lhe são dirigidos. 

Os depoimentos não postularam uma atuação mais autônoma e imbricada ao 

Projeto ético político do Serviço Social, apresentando também um descrédito quanto 

às demandas espontâneas e também as demandas que podem não estar aparentes 

ao profissional, submergidas no cotidiano desgastante do cumprimento de 

encaminhamentos enviados à categoria.  

O que repercute para a profissão é a ausência da assimilação homogênea do 

Projeto ético político profissional no cotidiano dos Assistentes Sociais. Assim a 

atuação fica inativa a quaisquer transformações de base, tendo seus atendimentos 

condicionados às demandas identificadas e agenciadas por terceiros. 

As exposições por parte dos sujeitos não agregam bases teóricas da 

profissão. Mesmo que descritas algumas expressões da questão social, como 

indicações de violência estrutural e (a falta de) acesso a insumos de saúde como 

medicamentos e fraldas geriátricas, não é possível perceber nas falas a articulação 

das expressões da questão social como refrações do modo de reprodução social 

capitalista. 

Ainda no que diz respeito às bases teóricas da profissão, fica claro a 

segmentação entre teoria e prática, como expressado pela AS-04 tendo seu relato 

prefaciado pela interrogativa da necessidade da pesquisadora, abrindo uma erosão 



entre teoria e prática.  Nessa discussão, não há como não remeter à própria 

formação profissional (não só na graduação, mas também no âmbito do 

aprimoramento profissional) que promove a desarticulação dessas duas categorias: 

teoria e prática. 

A definição de um referencial teórico crítico para a profissão, pode de 

alguma forma assegurar a materialização do Projeto ético político do Serviço Social 

que sustenta racionalmente a chamada prática profissional. Para Vasconcelos 

(2007, p. 349) é preocupante verificar que “[...] a miséria teórica no Serviço Social 

não se constitui uma preocupação na crítica e enfrentamento da miséria 

econômica, social, política, cultural.” 

  
[...] eu acredito que aqui, diferente dos outros lugares que eu trabalhei, não 
era tão amplo igual aqui. A gente trabalha com abuso... às vezes até sai 
um pouco da saúde o foco também...(AS-01). 
 

  Tem sido comum no âmbito dos serviços, a segmentação das necessidades 

humanas, conforme as especificidades de cada área. Daí o entendimento que as 

demandas “fogem” do campo da saúde. Esta compreensão constitui-se como uma 

rasa análise da realidade social, não transpondo o campo da aparência, ou seja, não 

consegue realizar a leitura da essência da realidade que se expressa quando surge 

uma demanda de violência (por exemplo) em uma unidade de saúde. Neste cenário, 

a razão formal-abstrata (GUERRA, 2007) está impregnada no trabalho profissional, 

visto que segundo Vasconcelos (apud BERTANI; SARRETA; LOURENÇO, 2008, p. 

4) as  “[...] demandas colocadas aos serviços de saúde não tem uma causa orgânica 

precisa, mas expressam conseqüências das condições de vida, de trabalho e da 

cultura do povo.” 

 Os depoimentos reportam alguns componentes importantes do processo de 

trabalho do Assistente Social como atendimentos individuais e em grupos às vítimas 

de opressão, tais como violência à mulher, criança e idoso. Mas reportam também a 

falta de reconhecimento da profissão como componente de equipe de saúde. Tal 

fato pode ser visualizado na fala da AS-04 quando destaca: “ ele [ o Assistente 

Social] é até aceito, mas não é bem visto...”. A falta de “aceitação” como menciona a 

profissional está atrelada ao modelo de saúde centrada na clínica que visa muito 

mais atenuar e/ou curar a doença do que suas refrações subjetivas e objetivas ao 

sujeito social. 



O trabalho profissional reduzido às respostas de demandas e principalmente 

nos encaminhamentos, sinaliza a imersão às práticas instrumentais aliadas ao 

manejo procedimental dos instrumentais técnicos operativos da profissão o que 

pode levar o profissional à não se reconhecer em seu trabalho. 

Quando o Assistente Social não se reconhece (e nem é reconhecido em seu 

trabalho), ele se perde. Barroco (2009, p. 33-34, grifo da autora) alerta que no “[...] 

trabalho alienado, ao invés de se reconhecer como sujeito, o homem se 

desconhece; ao invés de se realizar, ele se perde. Além disso, a alienação não 

ocorre apenas em relação ao produto, mas em todo processo de trabalho.” Este 

fato fica visível na fala da profissional: 

 
[...] e é complicado porque se você faz a visita domiciliar, e você não afere 
uma pressão, a pessoa não gosta de você, não sabe qual é o seu papel. 
Se você faz um grupo, sempre tem que ter outro profissional junto, porque 
ninguém vai no grupo do Serviço Social, tem que ter um profissional que 
chame mais atenção (AS-04). 
 

Neste cenário, a materialidade do trabalho é colocada em xeque, o não 

reconhecimento do trabalho se torna uma via de mão-dupla: de um lado o usuário 

que não entende o trabalho do Assistente Social (o que de fato não revela novidade 

alguma) e do outro, o profissional que ao não ser reconhecido, entra num processo 

no qual não se reconhece em seu trabalho, dependendo do outro profissional para 

realizar atividades “que chamem mais atenção”. Com isso, é verificada a busca pela 

interdisciplinariedade para o alcance da particularidade profissional. 

O trabalho interdisciplinar é uma peculiaridade da Atenção Primária à Saúde 

(e também de outros espaços profissionais em que o Assistente Social se insere), 

mas é bom que não se perca a particularidade profissional tentando ganhá-la, 

caindo na armadilha da alienação profissional. Por isso, a importância do aporte 

teórico da profissão, que sem ele, a práxis e o processo de trabalho se obscurecem.  
 
A mercantilização da força de trabalho do Assistente Social, pressuposto 
do estatuto assalariado subordina esse trabalho de qualidade particular aos 
ditames do trabalho abstrato e o impregnam dos dilemas da alienação, 
impondo condicionantes socialmente objetivos à autonomia do Assistente 
Social na condução do trabalho e à integral implementação do projeto 
profissional. (IAMAMOTO, 2008, p. 416). 
 

Antes mesmo da aprovação do Código de Ética Profissional dos Assistentes 

Sociais, em 15 de março de 1993, Serra (1987) já anunciava uma possível crise da 

materialidade do Serviço Social, justificada pela hipertrofia da função sócio-



educativa. Concordamos com Montaño (online) quando diz que a materialidade da 

profissão só pode ser analisada a partir da consideração das características 

estruturais do capitalismo contemporâneo, que refletem no direcionamento das 

políticas públicas e consequentemente no trabalho profissional do Assistente Social.  

As apreensões do processo de trabalho pelas Assistentes Sociais nos 

permitem conceber a determinação imposta pelo processo de acumulação 

capitalista, no qual o trabalho dos profissionais está implantado. As demandas 

próprias da falta de acesso e de violação de direitos, bem como as exigências do 

capital, acabam convergindo no trabalho cotidiano dos profissionais e, portanto, na 

práxis, que para Vázquez (2007) é a grande categoria marxiana dentro da qual se 

situa o trabalho.   

O profissional do Serviço Social quando se torna capaz de desvelar este 

complexo de processos, podem assim surgir possibilidades e potencialidades 

profissionais a partir da própria práxis cotidiana, ou seja, a possibilidade de um 

projeto revolucionário. Assim, afirma Kosik (1995, p. 224):   

 
[...] a práxis compreende – além do momento laborativo - também o 
momento existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do 
homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os 
materiais naturais, como na formação da subjetividade humana, na qual os 
momentos existenciais como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o 
riso, a esperança, etc., não se apresentam como ‘experiência’ passiva, mas 
como parte da luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da realização 
da liberdade humana. Sem o momento existencial o trabalho deixaria de 
ser parte da práxis. 
 

A partir do exposto, nos cabe a reflexão acerca do trabalho do Assistente 

Social: se este de fato possibilita a realização humana posta por Kosic (1995), ou 

seja, os sentimentos de angústia, medo, náusea, alegria, riso e esperança e se 

estes sentimentos têm servido como fio condutor de uma luta revolucionária ou, ao 

contrário, tem servido como desestimulador da subjetividade profissional. O trabalho, 

no preciso sentido de Marx (2010) conta com a subjetividade humana e perdida a 

capacidade de transpor sua subjetividade, o processo de trabalho se transfigura em 

mero reprodutor de tarefas aos interesses das classes dominantes. 

A inserção do profissional na divisão social e técnica do trabalho acaba por se 

tornar uma relação contraditória (assim como gênese da profissão) podendo 

igualmente ser uma relação capaz de clarificar as necessidades de superação do 

imediato, bem como de servidão ao monopólio capitalista. As óticas utilitaristas 



desautorizam “[...] o significado sócio-histórico da prática profissional [que] só é 

desvendado a partir de sua inserção na sociedade, visto que o Serviço Social se 

afirma como uma instituição peculiar na e a partir da divisão do trabalho.” 

(IAMAMOTO, 2004, p. 88). 

Está no mesmo patamar de debate da materialidade da profissão, as teses 

que discutem se o Serviço Social é ou não trabalho, expressadas pelo tipo de 

serviço que o profissional presta, concebendo uma relação dualista daqueles que 

atendem ou lidam com o trabalho material e daqueles que atendem ou lidam com o 

trabalho imaterial. E se a matéria-prima da profissão é a questão social conforme 

defende Iamamoto (2008) ou trata-se de um complexo ideológico10 como propõe 

Gilmaísa Costa (2011), nas duas teses, não há como negar a materialidade do 

trabalho do Assistente Social. 

 Para Lessa (2011), Antunes em sua obra “Os sentidos do trabalho” adota 

uma “noção ampliada de trabalho” (ANTUNES 2006 apud Lessa, 2011, p. 83) na 

qual funde o trabalho imaterial ao trabalho intelectual, se remetendo ao profissional 

operário que passa a ser polivalente, executando também ações de supervisão, e 

rotinas administrativas. Diante disso, é preciso localizar o Serviço Social em meio às 

nomenclaturas trazidas pela literatura e o próprio trabalho da profissão em seu 

sentido ontológico. Essa necessidade é trazida por Lessa (2012, p. 16) quando diz 

que há certa migração de categorias (que tratam do mundo do trabalho) 

incompatíveis com a ontologia marxiana para o campo da vanguarda dos 

assistentes sociais. Ainda segundo o autor, (LESSA, online) as categorias (trabalho 

concreto, trabalho abstrato, trabalho imaterial, trabalho intelectual, trabalho 

espiritual, e etc.), têm sido empregadas com conteúdos diversos, assumindo 

significados heterogêneos, resultado de uma tradução e leitura interpretativas das 

obras marxianas. 

A tese de Lessa (2012) defende o trabalho em seu sentido ontológico, pois 

para autor considerar as teleologias secundárias como  partícipe do processo de 

trabalho (ou o não intercâmbio orgânico com a natureza) é um caminho de 

                                                 
10 Iamamoto (2008) ao se colocar como “avaliadora externa” de sua obra em conjunto com Raul de 

Carvalho, (Relações Sociais e Serviço Social) demonstra que nunca descartou o caráter ideológico 
do Serviço Social. Neste sentido, mesmo que de forma subliminar, oferece resposta aos colegas 
Lessa e Gilmaísa: “[...] contradizendo as acusações que apontam o caráter economicista de minha 
produção, é preciso registrar a centralidade da dimensão político-ideológica na análise sobre o 
significado do Serviço Social na reprodução das relações sociais, com  ênfase na reprodução do 
controle e da ideologia dominante.” (IAMAMOTO, 2008, p. 260). 



abstração da categoria trabalho que nega a possibilidade de um projeto 

revolucionário. Lessa (2012 ,p. 31) ainda alerta que “Marx demonstra a possibilidade 

e a necessidade histórica do comunismo se apoiando em sua descoberta de ser o 

trabalho a categoria fundante do mundo dos Homens.” 

As demandas do Assistente Social são emergentes do próprio modo de se 

produzir a política em que estão inseridos (e também do modo de reprodução 

social), é um grande equívoco dizer que não há materialidade no trabalho do 

Assistente Social, ou equívoco maior ainda é enxergar a materialidade deste 

trabalho puramente atrelada às concessões de benefícios e à manipulação de 

instrumentais técnico-operatativos da profissão. 

Reduzir o trabalho do Assistente Social às concessões de benefícios é negar 

a materialidade do projeto ético-político da profissão, distinguir profissionais em 

núcleos “dos que pensam” e dos “que fazem”, é ratificar que o aporte teórico da 

profissão ainda não tem alcançado seus objetivos. A cobrança da materialidade do 

trabalho profissional no seu sentido mais pragmático reaquece as bases 

conservadoras da profissão. Lessa (2012) argumenta em defesa da clarificação da 

materialidade do trabalho: 

 
O ser social, as atividades espirituais que lhe caracterizam, são, portanto, 
tão partícipes da matéria, tão material, quanto uma pedra ou uma planta. O 
que distingue a materialidade humana da natureza são suas leis e 
processualidades – sua história – porque, diferente do ser natural, a 
legalidade social brota das ações humanas e não dos processos 
biológicos, químicos ou físicos do mundo natural. Mas o ser social não é 
menos material do que a natureza por essa razão. (LESSA, 2012, p. 1). 
 

Por mais que Lessa (2011, 2012) afirme que Serviço Social não é trabalho, 

pois para ele apreender a profissão desta forma se distancia do pensamento de 

Marx, a citação acima não deixa de expressar e localizar a materialidade da 

profissão. A forma que Lessa (2011, 2012) e Costa (2011) se utilizam para denegar 

o Serviço Social como trabalho, parte de uma interpretação única do trabalho como 

intercâmbio entre homem e natureza, portanto entre matéria-prima e o homem que a 

transforma, criando um determinado objeto ou produto após investir suas 

capacidades teleológicas (primárias) e manuais naquela matéria-prima e com isso 

transformado a si mesmo. 

Mesmo com isso, os depoimentos dos entrevistados desta pesquisa 

demonstram o cotidiano de trabalho das profissionais, que vão ao encontro do que 



Gilmaísa Costa (2011) defende ser o Serviço Social, se encontram no complexo 

ideológico. No entanto, também se encontram junto às declarações de Iamamoto 

(2008) acerca da rotina profissional dos Assistentes Sociais. 

Quando o Assistente Social se depara com questões como violência contra a 

mulher, contra o idoso e outras situações de vulnerabilidade social, é, portanto as 

expressões da questão social o objeto de trabalho profissional. Mas é também 

genuinamente ideológico, pois “[...] o nascimento e a difusão das ideologias são o 

contato geral da sociedade de classes.” (COSTA, 2011, p. 81). E é justamente pela 

luta gerada pelas classes as desigualdades sociais passam a ser questão social 

tendo como frutos as expressões da questão social. 

É possível perceber nas falas dos sujeitos que no cotidiano do trabalho do 

Assistente Social há questões genuinamente ideológicas, mesmo que por vezes 

sustentadas por bases conservadoras da profissão: 

 
A gente trabalha muito com encaminhamentos, encaminha e tenta ver se a 
pessoa sai daquela vida que ela está levando (AS-01). 
 

 As pessoas não reconhecem, sabe? Pensam que todo mundo pode fazer o 
trabalho do assistente social (AS-04). 

 

 Segundo Costa (2011) essas concepções ideológicas que orientam a atuação 

do Assistente Social, adquirem uma função diferente do trabalho em sentido estrito, 

pois pauta-se pela teleologia secundária ao executar este tipo de ação. Observemos 

que o trabalho do Assistente Social, assim como quaisquer atividades laboral, busca 

responder questões que surgem do e no próprio trabalho. Com isso, é percebido que 

a localização das teses que afirmam e desafirmam o Serviço Social como trabalho, 

se encontram em recortes e/ou olhares que de fato não se antagonizam, mas 

simplesmente se completam: 
 
Parece haver consenso de que [ o trabalho do Assistente Social] se trata 
de uma atividade inscrita predominantemente no terreno político e 
ideológico, com refrações nas condições materiais da existência dos 
sujeitos via serviços, programas e projetos implementados pelas políticas 
públicas (IAMAMOTO,2008, p. 418, grifo do autor). 

 
A saída aqui proposta não objetiva assumir uma determinada posição que 

acabe negando a outra, mas sim conceber a categoria trabalho em seu sentido 

ampliado (sem perder sua centralidade e nem mesmo seu caráter ontológico) 

enquanto categoria dialética e histórica, sendo possível assim  “[...] a apreensão da 



variação histórica na modalidade de organização dos homens para transformarem a 

natureza.” (LESSA, 2011, p. 132). 

Diante deste cenário, reafirmamos a necessidade de assegurar a 

materialização do projeto ético-político da profissão, que deve ser incorporado na 

práxis cotidiana, rompendo com a visão heróica da profissão, reconhecendo seus 

condicionantes histórico-conjunturais, substanciados pelo mundo do trabalho. 

  

1.2 Trabalho Profissional em Saúde 
 

É certo que do modo como a política de saúde vem sendo estruturada, diga-

se de passagem, sob grande investida privatizante, o sub-financiamento e modelos 

de gestão questionáveis11, que operacionalizam o processo de acumulação do 

capital, é basal colocar no debate a forma como se organiza o trabalho em saúde, 

especialmente como é refletido para o Serviço Social. 

A ofensiva neoliberal nos espaços da saúde pode ser percebida tanto pela 

forma como vem sendo estabelecido o acesso à saúde (privatizações, e parcerias 

público-privadas, entre outras) bem como na relação contratual precária 

estabelecida com seus trabalhadores. A realidade de um conceito de saúde 

ampliada e a “cura” do modelo médico hegemônico e determinantes legais que 

autorizam a privatização desta política ainda é algo a ser alcançado. Há que se 

reconhecer que se encontra em disputa na saúde dois projetos vigentes: o projeto 

privatista e do da Reforma Sanitária (BRAVO, 2006; BRAVO; MATOS, 2004; 

BRAVO et al, 2012), neste sentido o esforço da categoria é na materialização deste 

segundo, juntamente com o projeto ético-político da profissão. 

Como já discutido e demonstrado pelas entrevistas com as Assistentes 

Sociais, o trabalho profissional se apresenta sem uma base teórica que o legitime, o 

discurso está associado ao “tarefismo” e a rotina cotidiana com as demais categorias 

profissionais. 

Na política de saúde, por exemplo, o Assistente Social é colocado em xeque a 

respeito da materialidade de seu trabalho, que, por vezes, tendem a “não aparecer”, 

dentro da órbita de um sistema burguês de saúde. Um usuário do SUS quando 

                                                 
11 Acerca dos modelos de gestão questionáveis, vislumbramos as investidas das terceirizações na 

gestão do SUS, representada mais recentemente pela incorporação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH) em alguns hospitais universitários do país. 



procura uma unidade de saúde, será atendido pelo corpo de enfermagem e 

posteriormente encaminhado à consulta médica e sai de lá com uma gama de 

informações (por vezes carregadas de termos técnicos), uma receita na mão ou o 

medicamento que irá remediar a causa (apresentada pela patologia) que fez com 

que o usuário procurasse a instituição. Eis aí a materialidade do trabalho (do 

médico) na sua forma mais pragmática.  

Com a intensidade das especializações e o acelerado desenvolvimento da 

tecnologia na medicina, a singularidade do sujeito social é banalizada, sua doença 

e/ou patologia acaba sendo o objeto de intervenção , distanciando-se de um 

contexto mais amplo. 

O saldo que se tira das grandes investidas tecnológicas na área da saúde não 

é exclusivamente negativo, mas é preciso perceber o tipo de relação que a política 

pública e seus profissionais estabelecem com as crescentes tecnologias, ou seja: 

“[...] não é a força produtiva da maquinaria que enfraquece a espécie humana, mas 

a maneira pela qual ela é empregada nas relações sociais capitalistas.” 

(BRAVERMAN, 1980, p. 197).  

Diante este cenário, o usuário pode ser levado a procurar ou é encaminhado 

ao Serviço Social, por vezes solicitando ao profissional ações de humanização as 

quais já deveriam estar incorporadas aos atendimentos de todas as categorias 

profissionais de saúde.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada no ano de 2003 e em 

nada tem a ver com a caridade ou atitude de benevolência, trata-se de uma política 

pública, portanto é imperioso não admitir este tipo de equívoco, bem como atribuir à 

uma determinada categoria profissional o desenvolvimento e execução desta 

política. 

 Na cena contemporânea, só é possível pensar na materialização da 

humanização em saúde, se contemplarmos e superarmos as precariedades do 

trabalho em saúde.A PNH está ligada ao direito à saúde pública, bem como a 

qualidade de seu acesso. Portanto, se configura como uma luta contra-hegemônica 

ao projeto privatista da saúde, que é uma luta coletiva12. 

Na forma mais pragmática do trabalho do Assistente Social se encontra a 

concessão de cestas-básicas, vales-transportes, entre outros, como Vasconcelos 

                                                 
12 Na atualidade o movimento social intitulado “Frente Nacional contra a Privatização da Saúde” tem 

se mostrado como um coletivo de resistência na luta de um SUS exclusivamente público. 



(2007) já anunciara com sua pesquisa de doutoramento com Assistentes Sociais 

inseridos na política de saúde no estado do Rio de Janeiro. 

A identidade do trabalho do Assistente Social passa a ser questionada nos 

espaços de saúde, devido tanto às relações de poder criada pelas profissões de 

branco, bem como uma “auto-apresentação de sanitaristas” (CFESS, 2010) por 

parte dos Assistentes Sociais, recuperando o já superado Serviço Social clínico.  

A auto-apresentação de sanitaristas por parte dos Assistentes Sociais, em 

geral, em nada tem a ver com as lutas do projeto da Reforma Sanitária, profissionais 

que assumem esta auto-apresentação estão imersos ao cotidiano tecnocrata da 

administração em saúde, se distanciando da identidade da profissão13. Ou seja, o 

fato de o profissional assumir cargos de gestão por si só não é um problema, a 

questão evidenciada aqui é o cuidado para que estas ações não potencializem a 

fragmentação da categoria, bem como da identidade da profissão.  

Com isso, segundo CEFESS (2010, p. 26) “[...] o profissional recupera - por 

vezes impensadamente – uma concepção de que fazer Serviço Social é exercer um 

conjunto de ações que historicamente lhe é dirigido na divisão do trabalho coletivo.” 

Esta auto-apresentação reafirma a fragmentação dos processos de trabalho 

em saúde (especializações das especializações), em que as categorias profissionais 

sofrem um processo de constantes especializações que torna a concepção do 

sujeito (usuário) um objeto de partes agregadas, ou seja, a mais precisa 

representação do cartesianismo, em um espaço em que a integralidade deveria ser 

palavra de ordem.  

Vasconcelos (apud BERTANI; SARRETA; LOURENÇO, 2008, p. 3) já 

questionara: “[...] a quem serve a super-especialização?” 

 
Na sociedade neoliberal o intelectual, capturado pelo pensamento pós-
moderno, passa a se expressar – na sala de aula, nos seus artigos, na sua 
prática cotidiana – de forma cada vez mais fragmentada. Desse modo, abre 
mão da sua condição de intelectual para se transformar num simples 
técnico que realiza uma ação ou presta um serviço, reduzindo cada vez 
mais seu interesse dentro do campo em que se especializou a áreas cada 
vez mais restritas – o que na moda significa tornar-se “especialista”. 
 

O Serviço Social é por fundamento uma profissão generalista, o que não 

significa realizar um gama de atividades para além de sua atribuição profissional, 

                                                 
13 A gestão em saúde é um espaço que pode ser ocupado pelo Assistente Social, não sendo restrito à 

categoria. 



pelo contrário, o Assistente Social deve ser capaz de desvelar a complexidade do 

modo de organização criado pelo sistema capitalista, atentando suas contradições 

às expressões da questão social. 

Por isso a necessidade do projeto de trabalho construído de forma coletiva, 

que assegure o direcionamento da ação profissional e ao mesmo tempo traga 

transparência ao Serviço Social como profissão que desvela a dinâmica de uma 

economia política de bases burguesas. 

Para a construção de um projeto de trabalho – aqui pensemos no espaço  

sócio-ocupacional da saúde – que reafirme a posição do Serviço Social numa arena 

de batalhas que é o Sistema Único de Saúde (SUS), é necessário o movimento 

coletivo e o aporte teórico que garanta uma proposta contra-hegemônica daquilo que 

vem sendo moldado em torno dos direitos socais e do direcionamento privatizante 

do SUS. 

A formação profissional tem grande influência na construção de um projeto 

capaz de assegurar o que foi dito aqui, a fragilidade da formação é um mecanismo 

incapaz de decodificar as lutas de classes também presentes no espaço de trabalho 

profissional, onde as intervenções profissionais são requeridas. 
 

É importante ressaltar que se parte do pressuposto de que há uma margem 
de autonomia nos processos de trabalho em que os Assistentes Sociais 
estão envolvidos, o que lhes permite desenvolver atividades 
comprometidas com interesses sociais presentes nos espaços sócio-
ocupacionais (COUTO, 2009, p. 652). 
 

 Esta autonomia relativa terá seu direcionamento a partir da capacidade 

adquirida pelo profissional (e demais colegas de profissão do mesmo espaço ou 

não) em decodificar as demandas identificadas pela instituição que, por vezes, 

permeiam o senso comum e requerem um profissional de bases conservadoras que 

reafirme uma conduta que em sua grande maioria não compõe o leque de 

atribuições específicas da profissão e nega os alcances  históricos já tencionados ( e 

àqueles tencionados no cotidiano) como o próprio Código de Ética do Assistente 

Social. 

 A competência estratégica e técnica direcionam e municiam o profissional na 

recepção e percepção das demandas que lhe são dirigidas e que não correspondem 

como competência do Assistente Social, como por exemplo, àquelas já sinalizadas 

por CFESS (2010, p. 45), as quais inclusive alguns profissionais acabam tomando 



essas atribuições como parte de suas competências profissionais nos serviços de 

saúde:  

 
 marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização 

para tais procedimentos aos setores competentes; 
 solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; 
 identificação de vagas em outras unidades nas situações de 

necessidade de transferência hospitalar; 
 pesagem e medição de crianças e gestantes; 
 convocação do responsável para informar sobre alta e óbito; 
 comunicação de óbitos; 
 emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o 

atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o 
Assistente Social; 

 montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização 
de Tratamento Fora de Domicílio , medicação de alto custo e 
fornecimento de equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção), bem como a dispensação destes. 

 

 Há que se reconhecer que especialmente no espaço sócio-ocupacional da 

saúde, local onde o poder médico hegemônico ainda se mantém forte, há diversos 

projetos em disputa, para tanto, ter claro e historicamente situado os princípios do 

SUS é condição primordial ao Assistente Social em seu trabalho profissional 

cotidiano. 

 A equipe de saúde em que o Assistente Social está inserido não tem 

obrigação prévia de conhecer quais demandas são de atribuição do profissional, até 

porque estas foram se transformando historicamente, mas é competência do 

profissional travar uma luta contra-hegemônica ao modelo da profissão já superado, 

clarificando para a equipe suas competências profissionais. 

 A construção do conhecimento em saúde na área do Serviço Social é  

também uma estratégia de luta contra-hegemônica, pois publiciza e reafirma as 

práticas profissionais em saúde, mantendo o debate e a direção profissional 

aquecidas neste espaço sócio-ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2  A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS E 
ALGUMAS PARTICULARIDADES DO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG 

 
 Os estudos de saúde pública no campo do Serviço Social já não são 

novidade, a discussão dos avanços e desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

também está presente em uma enorme variedade de trabalhos acadêmicos 

(monografias e dissertações), concentrando-se principalmente em seu já versado 

histórico, ou seja, se ocupam principalmente em descrever o histórico da saúde 

pública no Brasil14. 

 No campo do Serviço Social, especificamente nos estudos de saúde pública, 

contamos com diversos autores que oferecem aos Assistentes Sociais que 

trabalham na política de saúde - e também em outros espaços -, direcionamento e 

materiais para sua práxis cotidiana.  

Dentre eles, destacamos Ana Maria Vasconcelos (2007), que em sua obra: “A 

prática do Serviço Social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde”, que 

responsavelmente desvela as relações e condições de trabalho dos assistentes 

sociais trabalhadores da saúde; Maria Inês de Souza Bravo (2004) e Ana Elizabete 

Mota (2006), denotam uma particularidade nos estudos de saúde pública no Serviço 

Social, que de forma ímpar analisam criticamente o histórico de conquistas e 

desafios a serem superados no SUS, propondo alternativas para os Assistentes 

Sociais trabalhadores da saúde. Embora acredita-se que não se deve desconsiderar 

o estudo de outras áreas, isso inclusive ocasionaria um debate endógeno, que não é 

o caso, nem tampouco a intenção. 

 É fato que não se pode perpetrar um trabalho acadêmico sem considerar o 

contexto histórico do objeto a ser estudado, especialmente quando abordamos uma 

determinada política pública que sofre com determinações de ordem econômica, 

social, cultural e política. Neste sentido, destacamos também como grande 

contribuição do projeto da Reforma Sanitária as obras de Emerson Elias Merhy 

(1994, 1999).    

  Com isto, este capítulo propõe abordar a Atenção Primária à Saúde (APS) de 

maneira que não reproduza o padrão historicista e denso da política de saúde, sem, 

                                                 
14De acordo com Bravo e Matos (2004, p. 37), pode se afirmar que, na maioria, o debate do Serviço 

Social na Saúde vem acompanhado de uma referência ao Projeto da Reforma Sanitária e do 
projeto ético-político profissional, por mais que muitas vezes, não explicitadamente. 



contudo, minimizar sua importância, estando centrado na abordagem da APS como 

espaço sócio-ocupacional do Assistente Social e as particularidades do município de 

Uberaba-MG junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), tendo em vista 

ainda que autores do Serviço Social, como os aqui já citados, oferecem importantes 

contribuições neste sentido. 

 
2.1 Breve histórico de lutas no SUS 
 

Este item tem o objetivo de contemplar os principais acontecimentos sociais, 

políticos e econômicos da política pública de saúde no Brasil colocando a 

importância da Reforma Sanitária como viés de discussão das conquistas 

democráticas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O processo evolutivo da política de saúde sofreu refrações do capitalismo, 

que intimamente ligado a estrutura política e econômica de um país, determina suas 

ações nas políticas públicas. Portanto, torna-se impraticável os estudos de saúde 

pública sem esta análise. 

No século XVIII a assistência médica era prestada à população através da 

filantropia, com as santas-casas e outras instituições de caridade, sem vínculo 

governamental. Somente no século XIX é que podemos perceber uma ação 

interventiva do Estado na política pública de saúde, mas esta estava pautada em 

meras atividades campanhistas. 

Assim, diante do desenvolvimento econômico no Brasil em 1923, a política de 

saúde assume características previdenciárias, por meio da criação da Caixa de 

Aposentadoria e Pensões (CAP). Esta assistência foi devida como resultado da 

articulação dos trabalhadores, detentores dos braços fortes que financiaram a 

expansão da indústria nacional. 

É a partir da década de 1930 que compreendemos a intervenção do Estado 

na saúde enquanto política social, pois foi percebida a necessidade de mais mão-de-

obra (de preferência saudável) para o desenvolvimento econômico do País. 

Simplesmente uma relação de troca. 

 
A política de valorização da força de trabalho a que nos estamos referindo 
diz respeito fundamentalmente à camada produtiva da classe operária. Os 
seguros sociais, a formação continuada, a medicina de empresa, intervêm 
quando é diminuída ou afetada a capacidade de trabalho do trabalhador, 
para que este retorne, o mais rapidamente possível, ao mercado de 



trabalho, mantendo a produtividade dos setores industriais. (FALEIROS, 
2000, p. 72). 
 

Com a influência da racionalidade desenvolvimentista do ano de 1950, regido 

pelo (segundo mandato do) governo de Getúlio Vargas, a política econômica foi 

supervalorizada, e a apresentação de melhores níveis de saúde foi entendida como 

produto desta supervalorização econômica.  

 
A condução da política de saúde nesta direção reforçou e aprofundou a 
característica dual do sistema de saúde nacional. O modelo previdencial era 
o mais forte porque correspondia aos interesses de desenvolvimento 
econômico, enquanto o modelo da saúde pública conduzido pelo MS 
[Ministério da Saúde] além de deter menor aporte financeiro, tinha menor 
peso decisório da definição dos rumos da política. (FAUSTO, 2005, p. 104). 
 

Mesmo com o fortalecimento da Política Nacional de Saúde nos anos de 1950 

a 1964, o quadro de saúde da população ainda se apresentava crítico, 

principalmente quanto à mobimortalidade, pois a assistência à saúde ainda excluía a 

população que não representava a classe de trabalhadores formais. Não era 

universal. 

 
A política de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, 
organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina 
previdenciária. O subsetor de saúde pública será predominante até meados 
de 60 e centralizou-se na criação de condições sanitárias mínimas para as 
populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O subsetor de 
medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 
1966. (BRAVO, 2006, p. 4).   

 

Em face à repressão da Ditadura Militar (1964-1984), a política de saúde 

continua a privilegiar a medicina  privada e previdenciária, agindo no ideal ardil de 

manutenção e regulação da classe trabalhadora na acumulação do capital tendo 

seus investimentos voltados para hospitais curativos, convênios com clínicas 

particulares, entre outros.  

É também neste período, que segundo Furtado (1981, p. 43) ocorrem grandes 

corrupções, investimentos em capital financeiro e industrialização, o dito “milagre 

econômico”, no qual o consumo dos grupos de médias e altas rendas teria crescido 

mais do que a própria renda e concomitantemente, o salário básico da população 

estava em declínio ou estacionário. Em outras palavras, o milagre econômico foi 

próspero para a classe média aumentar o seu poder aquisitivo e o restante mais 

pobre da população ficara à espera do verdadeiro milagre.  



 De acordo com Prado Júnior (1994), “abaixada a poeira” do milagre 

econômico, o Brasil retorna à sua medíocre normalidade amarrada ao passado. 

Com o agravante agora de fazer frente ao oneroso custo de seu instante de euforia 

e sonhos de seus dirigentes com um Brasil ‘plenamente desenvolvido’ e ‘grande 

potência’ em curto prazo.  

 Neste momento, nota-se que o movimento para a Reforma Sanitária urge, no 

sentido de atenuar as investidas do mercado privado em saúde e providenciar 

universalidade no atendimento de saúde pública. 

Na década de 1980, a articulação da população enquanto movimento social 

na discussão e propostas para a política de saúde pública começa a se 

protagonizar, principalmente nos espaços institucionalizados como a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde15, - aonde aconteceu ampla participação da população no debate 

da saúde. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde merece grande destaque na política de 

saúde, pois foi inaugurada pela forma institucionalizada de participação e controle 

social da população na política de saúde, as conferências que a antecederam (a 

primeira realizada no ano de 1941 à sétima, realizada em 1980) não denotam o 

caráter democrático e participativo da população, ou seja, a população não 

participou de forma direta das propostas - isto só veio a acontecer seis anos mais 

tarde com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

As conferências são canais importantes de comunicação entre o Estado e 

sociedade civil e, instauradas no cenário da explosão neoliberal, tendem a fortalecer 

a responsabilização do Estado na gerência e oferecimento de políticas públicas em 

busca de assegurar direitos. 

As iniqüidades nas políticas públicas servem para orientar as luta dos sujeitos 

coletivos, ou seja - a ação humana, seja individual, seja coletiva, tendo em sua base 

necessidades e interesses, implica sempre um projeto, que é, em outras palavras, 

uma antecipação ideal da finalidade que se quer alcançar (LUKÁCS, 1978). 

Esta (importante) interlocução entre sociedade civil e governo, foi resultado da 

articulação dos movimentos sociais, que urgiam no período pós-ditadura, em busca 

da efetivação dos direitos, junto a um movimento contrário à violência, baixos 

salários e o modo clientelista de fazer política. Como se sabe, as conferências são 

                                                 
15 Conferência realizada em março de 1986 (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, online).       



espaços de participação popular, instrumento de construção coletiva que traçam 

estratégias e os rumos de uma determinada política pública. 

As propostas da população foram contempladas tanto no texto da 

Constituição Federal/1988 como nas leis orgânicas da saúde, nº. 8.080/90 e nº. 

8.142/90. Neste período, a questão da saúde é requerida fortemente na urgência do 

Sistema Único e da Reforma Sanitária. 

 
A Reforma Sanitária tem como uma de suas estratégias o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, 
articulados ao movimento popular. Sua preocupação central é assegurar 
que o Estado atue em função da sociedade, pautando-se na concepção de 
Estado Democrático e de direito, responsável pelas políticas sociais e, por 
conseguinte, pela saúde. O controle social por meio de um de seus 
mecanismos, os conselhos e conferências foi uma das inovações deste 
projeto. (BRAVO, 1999, p. 93). 

 

Neste sentido, a Reforma Sanitária não foi somente uma grande vitória 

resultante das articulações dos movimentos sociais e espaços coletivos, foi também 

um estímulo para conquistas futuras e fortalecimento dos espaços públicos para 

vários alcances que ainda necessitam a política pública de saúde, assim como as 

demais políticas públicas. O controle social ampliou as portas de participação social 

e política no interior do Estado, o que possibilitou, segundo Carvalho (1995, p. 28) 

assegurar “[...] políticas de saúde pautadas pelas necessidades do conjunto social, e 

não somente pelos desígnios de seus setores mais privilegiados.” 

Com a Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988, online), é criado o 

Sistema Único de Saúde (SUS), pelo artigo 196 a saúde passa então a ser “direito 

de todos e dever do Estado”, o que, no entanto, só é regulamentado pela Lei 8.080 

de 1990 e ainda a Lei 8.142 (BRASIL, 1990, online) do mesmo ano que garantiu a 

participação da comunidade na gestão do SUS por meios dos instrumentos coletivos 

de controle social (como por exemplo, os conselhos gestores e as conferências). 

Nos anos 1990, caracterizado pelos fortes apelos neoliberais, a sociedade 

vivenciou um retrocesso em seus alcances, principalmente no que tange à explosão 

da mercantilização e filantropização da política de saúde, características que ainda 

permanecem na atualidade e que, segundo Bravo (2006, p. 14), tem sido 

responsável pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, 

precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, sucateamento da saúde 

e educação.    



  Com o governo Collor de Melo em 1990, a sociedade brasileira presenciou a 

orientação política para a instalação do Estado mínimo, frente a uma forte ideologia 

privatizante iniciada neste período, ou como nos termos de Behring e Boschetti 

(2006, p. 64): “[...] um Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado máximo 

para o capital.”    

 E consequentemente, a precarização e terceirização são incorporadas, 

resultando no desmantelamento contínuo do alcance do movimento sanitário, 

atingindo todos os níveis de atenção à saúde, que se torna fragmentado e acaba 

solapando os princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade e 
descentralização. 

A universalidade no SUS significa que, partindo do princípio da igualdade a 

saúde deve ser direito de todos e assegurada pelo Estado. 

 
Na saúde, as propostas do Welfare State e da Conferência de Alma-Ata, 
defendendo o direito à saúde, reforçaram o princípio da universalidade. 
Assim, o Brasil implantou programas de extensão de cobertura, como o 
Programa de Interiorização das Ações de Saúde Saneamento do Nordeste 
(PIASS), que se ampliaram por meio das Ações Integradas de Saúde (AIS) e 
dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), incorporando 
os princípios da universalidade e integralidade (PAIM, 2002, p. 34). 
 

 Quanto ao princípio da Equidade no SUS, esta prevê a igualdade de 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou seja, 

os serviços devem ser ofertados de acordo com as necessidades de cada um.  Uma 

vez que se o SUS oferecesse exatamente o mesmo atendimento para todas as 

pessoas, da mesma maneira, em todos os lugares, estaria provavelmente 

oferecendo coisas desnecessárias para alguns, deixando de atender às 

necessidades de outros, mantendo as desigualdades. 

 Já a integralidade no SUS, como definição legal e institucional é concebida 

como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 

Com a implantação das Normas Operacionais Básicas (NOB´s), foram 

definidas as responsabilidades entre as esferas de governo (municipais, estaduais e 

federais) por meio da descentralização, a NOB-SUS/1993 define o objetivo da 

descentralização: 

 
O objetivo mais importante que se pretende alcançar com a 
descentralização do SUS é a completa reformulação do modelo assistencial 
hoje dominante, centrado na assistência médico-hospitalar, individual, 



assistemática, fragmentada e sem garantia de qualidade, deslocando o eixo 
deste modelo para assistência integral universalizada e equânime, 
regionalizada e hierarquizada, e para a prática da responsabilidade sanitária 
em cada esfera de governo, em todos os pontos do sistema. (BRASIL, 
2006a, p. 49-50). 

 

Voltando os olhos para o passado, nos últimos vinte anos podemos perceber 

avanços democráticos do SUS, dentre eles o Pacto pela Saúde (o qual veio no 

sentido se substituir as NOB´s), a Política de Educação Permanente em Saúde 

(BRASIL, 2009c) e a Política Nacional de Humanização no SUS (BRASIL, 2010) . 

No entanto, ainda temos como desafio para que o SUS se torne um sistema 

único de fato, a extinção de uma cultura dual da saúde, que permite 

constitucionalmente a livre iniciativa privada (artigo 199 da CF/1988), o 

subfinanciamento16 e o combate do crescente processo de terceirização pelas vias 

das Organizações Sociais (OS´s), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP´s), Organizações não-governamentais (ONG´s) e diversas 

Fundações,  que contribui para a fragmentação da política e distancia do cidadão a 

idéia de acesso universal , bem como das possibilidades de participação e controle 

social. 

Com a recente aprovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), empresa pública de direito privado aprovada pela Lei Federal nº. 12.550, 

de 15 de dezembro de 2011, visa gerenciar os hospitais escolas e traz consigo o 

discurso de gestão incipiente na saúde. A EBSERH é mais uma estratégia neoliberal 

de flexibilização dos direitos dos trabalhadores da saúde e ainda sua inserção no 

campo dos hospitais escolas torna questionável o tipo de pesquisa que irá se 

desenvolver na área da saúde. Com a EBSERH o laço entre saúde pública e 

mercadoria se reforça. 

Maria Inês Bravo em declaração à Mekari (2012, p. 13), lamenta os moldes 

neoliberais tomados pela política de saúde: 
 
Nos anos 2000, tem de tudo. Tem as OS, que já estavam funcionando em 
São Paulo desde 1998, as fundações estatais de direito privado, a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que faz a privatização dos 
hospitais universitários. Hoje o SUS, um sistema importante que foi 
construído com luta, está completamente ameaçado pelas parcerias público-
privadas. 

                                                 
16 Os artigos 31 e 32 da Lei 8.080 de 1990 definem que o Sistema Único de Saúde é financiado com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 



A nefasta miscelânea entre o público e o privado da política de saúde, 

segundo Lígia Bahia (2011) faz com que, a classe média use o SUS para a 

realização de procedimentos de alto custo não cobertos pelos planos privados e, 

além disso, pagando plano privado de saúde podem abater os gastos no pagamento 

de impostos. 

Importa favorecermos aqui a contextualização da luta pela consolidação do 

SUS, que se encontra no tripé da Seguridade Social (composto pela Previdência 

Social, Assistência Social e Saúde), se configura uma proposta magnífica enquanto 

sistema de saúde pública. Segundo Brasil (2009c), 80% dos brasileiros se 

beneficiam exclusivamente do SUS na saúde, e 100% da população se beneficia 

das ações coletivas como a vigilância sanitária (controle dos alimentos, bebidas, 

remédios e ambientes de trabalho) e epidemiológica (vacinas e controle de 

epidemias). 

 
Mas, ao se concretizar o Sistema Único de Saúde como uma política 
pública que tem suas diretrizes baseadas na universalidade da atenção, foi 
involuntariamente criado um espaço parecido com “terra de ninguém”. A 
reação das forças do mercado foi manifestada na tentativa de aniquilar a 
proposta da universalidade da coisa pública de qualidade como direito e, 
aos poucos, se impôs a percepção de que “se é de todos e ainda por cima 
gratuito, é ruim”. (BERTANI; SARRETA; LOURENÇO, 2008, p. 31). 

  

Malgrado o aparente “estado de anomia” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006) que 

o SUS representa, é a ele que a grande maioria da população recorre, mesmo que 

previamente ciente de algumas de suas incipiências.  

 Apesar da política da Atenção Primária à Saúde (APS) beber de outra fonte 

– menos mercadológica -, é preciso localizá-la dentro do SUS, o que significa 

entender o tipo de racionalidade impressa na política de saúde ao priorizar a 

oferta dos serviços neste nível de atendimento. O SUS, fruto de uma luta coletiva 

pautado no projeto da Reforma Sanitária é uma política que com muito esforço 

tem avançado a pequenos passos para sua universalidade de fato, e a largos 

passos para sua privatização, beneficiando o caráter médico hegemônico. Esta 

racionalidade implica compreender, também, o sentido político e ideológico que 

está por trás de seu desenvolvimento, bem como o projeto societário ao qual se 

vincula. 

 Ao mesmo tempo em que o atendimento centrado na família, da Estratégia 

Saúde da Família pode caracterizar a negação da fragmentação e da dissociação do 



individuo em partes, traz impresso também em sua intencionalidade, a família como 

entidade protetora e única responsável pelo seu estado de saúde (ou de doença), 

desconsiderando e des-responsabilizando os rebatimentos da sociedade de classes 

– que influenciam no processo de adoecimento - e as obrigações do Estado no 

campo das políticas públicas. 

 Não podemos desconsiderar que os cuidados primários de saúde são 

essenciais para evitar e/ou mitigar possíveis sofrimentos decorrente de diversas 

patologias, mas estão também ideologicamente ligados à diminuição de custos para 

o Estado, caracterizado também pela própria herança histórica dos cuidados 

primários à saúde, inicialmente criado pelas vias dos Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde - atendendo as camadas mais pobres da população- e 

somente anos depois assumindo o formato atual. 

Assim, se caracteriza como um movimento importante, ao buscar qual a 

intencionalidade do Estado em concretizar os grandes investimentos em hospitais de 

atendimentos terciários e laboratórios internacionais. Esta busca deve considerar a 

questão de  classes, pois é sabido e aludido por Lígia Bahia (2011) que a grande 

maioria dos usuários da APS pertence às camadas mais pobres da população, visto 

que dependem exclusivamente deste serviço, pois a saúde é um reflexo das 

condições em que vivem. Neste sentido é preciso considerar questões como 

saneamento básico, habitação, meios de transporte, lazer, renda e entre outros 

fatores que são condicionantes do processo de saúde e doença e não unicamente 

biológicos. 

O modelo adotado pela APS, investe em programas de promoção á saúde 

(que visam prevenir ou atenuar doenças crônicas), como por exemplo, de 

assistência a diabéticos, - um grande foco da APS - pois é menos oneroso em 

relação ás internações e amputações17 e também de alguma forma, filtrando a 

entrada dos doentes na média e alta complexidade da saúde. 

A institucionalização da Atenção Primária à Saúde e dos Programas Saúde 

da Família (PSF´s) tem como grande mote um novo arranjo para o sistema de saúde 

e o fortalecimento dos princípios do SUS. Esta política considera prioritariamente os 

determinantes sociais da saúde.  Dentro desta luta histórica, houve movimentos da 

                                                 
17 Esta afirmação não desconsidera a necessidade e a importância de investimento em programas de 

prevenção, até pelo fato de ser menos doloroso aos doentes e estar mais próximo das causas que 
determinam a situação de saúde ou doença das pessoas. 



categoria do Serviço Social que reafirmaram a relevância do profissional nestes 

espaços, como o debate da humanização realizado pelo Conselho Nacional de 

Saúde, a ampliação de cursos de residência em saúde para outras categorias 

profissionais que não fosse a medicina.  

A importância do Assistente Social para compor os PSF´s que segundo Bravo 

e Matos (2006, p. 209) não se restringiu à uma luta por frente de trabalho e sim 

como uma “[...] estratégia de melhoria da qualidade do atendimento culminando com 

a aprovação de uma moção sobre esse ponto na 11ª Conferência Nacional de 

Saúde e o incentivo à qualificação do Assistente Social na área.” 

Rever a atuação do Assistente Social no âmbito do SUS é uma luta 

importante para a democratização do SUS e a afirmação do projeto da Reforma 

Sanitária, os quais estão concatenados com o Projeto Ético-político do Serviço 

Social, especialmente no que diz respeito à batalha contra a hegemonia 

neoliberal.18 

 
2.2 Estratégia Saúde da Família: espaço necessário de atuação do Serviço 

Social 
 

A Estratégia Saúde da Família, em continuidade ao antigo Programa 

Saúde da Família (PSF)19 compreende as ações e serviços que compõe a 

Atenção Primária à Saúde. Os cuidados primários á saúde foram discutidos 

mundialmente e de forma coletiva pela primeira vez na Conferência Internacional 

sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-ata, Cazaquistão, no ano de 

1978. O Evento foi patrocinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

Fundo das Ações Unidas pela Infância (UNICEF), resultando na “Declaração de 

Alma-ata”, que em seu item IV define Atenção Primária à Saúde (OPAS ; OMS, 

1978, online): 

 

                                                 
18 “O projeto da reforma sanitária vem apresentando, como demandas, que o assistente social 

trabalhe as seguintes questões: busca de democratização do acesso às unidades e aos serviços de 
saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição de saúde com a realidade, 
interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às informações e 
estímulo à participação cidadã.” (BRAVO; MATOS, 2006, p. 206). 

19 O Programa Saúde da Família atualmente é denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), em 
substituição ao termo programa, visto que o termo conota uma atividade com início, 
desenvolvimento e finalização. O PSF é uma estratégia de reorganização da atenção primária e 
não prevê um tempo para finalizar, pois é definido por uma política. 



Atenção primária significa cuidados essenciais de saúde, baseados em 
técnicas apropriadas, cientificamente comprovadas e socialmente aceitas e 
ao alcance de todos os membros da comunidade, mediante a plena 
participação da população a um custo que a comunidade e o país possam 
suportar, em todas etapas de seu desenvolvimento. A atenção primária 
deve fazer parte do sistema de saúde (do qual constitui o núcleo central) e 
do desenvolvimento global da comunidade. Representa o primeiro nível de 
contato da comunidade com o sistema de saúde. Leva os cuidados de 
saúde ao local onde residem e trabalham as pessoas. A atenção primária é 
o primeiro elo de um processo contínuo de cuidados à saúde.  
 

Em 1994 o Sistema Único de Saúde (SUS) começa a aderir ao que é 

atualmente o desenho da Estratégia Saúde da Família, hoje, uma política do 

Governo Federal, pois deixou de ser Programa (Saúde da Família) nomenclatura 

que conota caráter temporário, pois quando se trata de programa, isto significa que 

este tem recursos e tempo para serem aplicados e cumpridos. Em 2006 foi aprovada 

a Política Nacional de Atenção Básica (pela Portaria nº 648/GM de 28 de março de 

2006) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, online), que se consolidou como estratégia 

prioritária para reorganização dos serviços de atenção básica no Brasil. – que são 

consideradas porta de entrada dos serviços do SUS, além das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA´s). 

  A Estratégia Saúde da Família objetiva reorganizar as práticas assistenciais 

em saúde, têm sua centralidade na família, considera o seu ambiente físico e social, 

trabalha com uma determinada  clientela e também com territórios.20 É portanto, a 

porta de entrada dos demais serviços de saúde. 

As Equipes de Saúde da Família são definidas por uma equipe mínima multi-

profissional, sendo esta composta (minimamente) por: médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A inserção dos demais 

profissionais na equipe ficam a critério do poder executivo, se vai ou não 

complementar através de contrapartidas municipais ou incentivos do Ministério da 

Saúde. Neste sentido, o município de Uberaba tem sido pioneiro - ao menos dentre 

a mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba21 - na inclusão do profissional 

de Serviço Social nas Estratégias de Saúde da Família. 

Ressaltamos ainda, que Resolução nº 218 (de 06 de março de 1997) 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1997, online), do Conselho Nacional de 

Saúde, que reconhece o Assistente Social como profissional da Saúde, fortalece e 

                                                 
20  Segundo Brasil (2000a) cada ESF deve atender de 600 a 1.000 famílias ou 4.500 pessoas.  
21 Esta mesorregião é composta pelos municípios; Uberaba, Conceição das Alagoas, Delta, Campo 

Florido, Conquista, Veríssimo e Água Comprida. 



assegura este e outros espaços na política de saúde para a atuação do assistente 

social. Bravo e Matos (2006) trazem um resgate da atuação do Serviço Social na 

política de saúde a seus determinantes de acordo com a conjuntura política e 

histórica do Brasil. 

A inserção dos assistentes sociais nas Estratégias de Saúde da Família 

(ESF´s) teve respaldo por meio da Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, online), do Ministério da Saúde que 

institucionalizou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Para efeito de 

repasses de recursos Federais os NASF´S são divididos em dois eixos: NASF 1; 

modalidade composta por cinco categorias profissionais distintas a critério de 

escolha da gestão municipal de saúde. O NASF 2; modalidade composta por três 

profissionais de distintas categorias, também a critério de escolha do município. 

Uberaba aderiu à modalidade do NASF 1. 

A Portaria que cria os NASF (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, online), 

descreve as ações de responsabilidade de todos os profissionais que a compõem, a 

serem desenvolvidas em conjunto com as equipes de Saúde da Família. Quanto às 

ações do assistente social, pontuamos algumas que a Portaria traz: 

 
 Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de 

geração de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade, ou de 
estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, 
com as ESF e a comunidade; 

 Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF (Equipe Saúde 
da Família);  

 Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter 
comunitário em conjunto com as ESF; 

 Discutir e refletir permanentemente com as ESF a realidade social e as 
formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias 
de como lidar com suas adversidades e potencialidades;  

 Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as ESF, 
estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como 
espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises 
potenciais; 

 Identificar no território, junto com as ESF, valores e normas culturais das 
famílias e da comunidade que possam contribuir para o processo de 
adoecimento; 

 Discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF, desenvolvendo 
técnicas para qualificar essa ação de saúde;  

 Identificar, articular e disponibilizar com as ESF uma rede de proteção 
social; 

 Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; 
 Desenvolver junto com os profissionais das ESF estratégias para 

identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de 
álcool e a outras drogas; 

 Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com 
as ESF; 



 Capacitar, orientar e organizar, junto com as ESF, o acompanhamento 
das famílias do Programa Bolsa Família e outros Programas Federais e 
Estaduais de distribuição de renda;  

 

 Algumas das ações que devem ser desenvolvidas pelo Assistente Social 

colocadas pela Portaria que cria o NASF, reiteram a necessidade de uma maior 

articulação da categoria nos movimentos coletivos de saúde para que seja rompida 

às amarras de práticas pretéritas da profissão. Esta realidade já foi afirmada por 

Bravo e Matos (2006, p. 205): 

 
[...] o Serviço Social na Saúde chega à década de 90 com uma incipiente 
alteração da prática institucional; continua enquanto categoria desarticulada 
do Movimento da Reforma Sanitária e, com isso, sem nenhuma explícita e 
organizada ocupação na máquina no Estado pelos setores progressistas da 
profissão. 
 

Práticas superadas como educação sanitária, estímulo ao trabalho ( muitas 

vezes travestidas de “geração de renda”), e trabalho com comunidades, podem 

facilmente tomar forma novamente no interior do espaço ocupacional do NASF caso 

o profissional não disponha de um aporte  crítico, ético, teórico e histórico da 

profissão. 

Neste sentido, não estancar as atividades do assistente social nas ESF´s 

apenas nas atividades descritas na Portaria é um movimento necessário, e ao 

mesmo tempo um terreno perigoso que pode levar o trabalho profissional à outros 

caminhos que não seja o do Projeto Ético-político da profissão. Por isso 

ratificamos a necessidade da acumulação teórica e crítica da profissão, bem 

como a presença dos profissionais em espaços de formação para que, 

minimamente assegure o debate acerca das práticas contemporâneas da 

profissão na política de saúde. 

 
2.3 Atuação do Assistente Social no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) 
 

O espaço “comunidade” tem sido aos poucos re-apropriado pelos assistentes 

sociais, no sentido de articulação comunitária, controle social, entre outras 

atividades. Quando nos referimos à re-apropriação da comunidade, pontuamos a 

desconstrução do padrão positivista do “serviço social de casos” e “serviço social de 



comunidade”, tão evidenciados com vistas ao ajustamento de conduta nos anos 

1940 e 1950 no Brasil22. 

É com o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, que se dá a re-

apropriação do assistente social nas comunidades de forma crítica, superando o 

tecnicismo e positivismo e fortalecendo seu trabalho principalmente na assessoria 

aos movimentos sociais e controle social.  

Um exemplo desta re-apropriação qualitativa das comunidades pelo 

assistente social é a inserção dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), reforçado pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) - com a 

discussão da descentralização, anteriormente já colocada no SUS - que assim como 

as Equipes Saúde da Família, trabalha com a territorialização.  

 
Com o princípio da territorialização há múltiplos ganhos para a gestão e 
especialmente para a população usuária. Os serviços, sendo 
implementados próximos ao cidadão, podem antecipar repostas às suas 
necessidades e facilitar o acesso, em uma perspectiva de proteção social 
pró-ativa. Mas para tanto, deverão ser organizados a partir do 
conhecimento do território, de seus recursos, de sua população, das 
relações sociais e de classes da identificação das demandas sociais, de 
suas carências, mas também das potencialidades locais e regionais que 
estes territórios contêm. (BRASIL, 2008, p. 57).  
 
 

A territorialização dos CRAS e das Equipes Saúde da Família, aproxima o 

assistente social às mais diversas expressões da questão social, fazendo um 

trabalho in-loco, proporcionando o fortalecimento da rede de proteção social e 

também – aos poucos – desmantelando a identidade atribuída ao assistente social, 

de concessor de benefícios e do profissional da “ajuda”. 

A territorialização em saúde - alvo de críticas de pesquisadores da área - é 

aqui concebida e compartilhada a partir do pensamento de Teixeira, Paim e 

Villasbôas (1998), ou seja, é uma metodologia capaz de operar mudanças no 

modelo assistencial e nas práticas sanitárias vigentes, desenhando novas 

configurações loco-regional, baseando-se no reconhecimento e esquadrinhamento 

do território segundo a lógica das relações entre ambiente, condições de vida, 

situação de saúde e acesso às ações e serviços de saúde.23 

                                                 
22 Ver Iamamoto e Carvalho (2008). 
23 Esta concepção se opõe ao conceito de Robert Sack (1986) que a define territoralização como uma 

estratégia dos indivíduos ou grupo social para influenciar ou controlar pessoas. 



As sete assistentes sociais do NASF em Uberaba24 dão apoio atualmente a 

seis equipes saúde da família – Uberaba conta atualmente com 50 Equipes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, online) de Saúde da Família credenciadas. A 

Portaria do Programa resguarda que cada NASF pode atender até vinte equipes 

saúde da família, fato que cria algumas dificuldades, tais como: estabelecimento de 

vínculos com os usuários, devido ao sistema de escala do trabalho; desarticulação 

com a rede de proteção social (referência e contra-referência) e desconhecimento 

por parte dos demais profissionais da equipe quanto ao exercício profissional do 

assistente social.  

Um dos pilares da atuação do assistente social no NASF tem sido a 

disseminação do conceito ampliado de saúde, que abrange as expressões da 

questão social. Conforme coloca a Lei Orgânica da Saúde em seu artigo terceiro:  

 
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. (BRASIL, 2006a, p. 10). 

 

Esta disseminação significa cotidianamente possibilitar à reflexão dos 

usuários – e profissionais da saúde - acerca do conceito saúde e seus 

condicionantes-, fator de suma importância da Atenção Primária à Saúde, espaço 

que permite a captação do “real” da vida cotidiana de cada usuário e de sua 

família, possibilitando torná-los sujeitos do seu processo de promoção da saúde e 

também para o controle e participação social. Segundo Gonh (2005), a autonomia 

se obtém quando se adquire a capacidade de ser um sujeito histórico, que sabe 

ler e re-interpretar o mundo; quando se adquire uma linguagem que possibilita o 

sujeito a participar de fato e compreender e se expressar por conta própria. 

A intervenção do assistente social como mediador e veiculador de 

informações é primordial para a participação das famílias no exercício do controle 

social na saúde, principalmente no acesso ao conhecimento dos direitos e 

instrumentos como a Ouvidoria de Saúde e conselho de saúde local.  

Na Atenção Primária à Saúde (APS) este trabalho tem sido realizado em salas 

de espera, atividades socioeducativas com grupos pré-estabelecidos, como por 

exemplo, grupo de hipertensos e diabéticos (no sentido igualmente de desconstruir a 

                                                 
24 O município conta com 295.988 habitantes, segundo o censo de 2010. (IBGE, 2010, online). 



direção que vem sendo adotada nestes grupos, que abordam como temas 

exclusivamente a doença que os levaram à unidade de saúde e não o sujeito como um 

todo, sendo inclusive importante modificar a nomenclatura, que rotula as pessoas a 

partir de suas patologias) e também na assessoria aos conselhos de saúde locais e 

associação de moradores, o que vem possibilitar a democratização do acesso aos bens 

e serviços dos usuários do SUS a todos os níveis de saúde. Contudo, é importante 

destacar a realidade captada por Vasconscelos (2007) acerca dos trabalhos em grupos 

e salas de espera conduzidas por Assistentes Sociais trabalhadores da saúde: 

 
Os profissionais que insistem no trabalho de prevenção começam 
lamentando a falta de legitimidade/credibilidade das ações 
educativas/preventivas – frequentemente consideradas como ‘não-trabalho’ 
e/ou como ‘mata-trabalho’-, terminando por conformar-se com uma 
assistência individual ao doente/doença, num trabalho isolado e específico 
para cada ‘cliente’. (VASCONSCELOS, 2007, p. 202). 
 

 Diante desta constatação, os Assistentes Sociais que vão atuar ou atuam na 

área da saúde – bem como nas outras áreas-, é importante que tenham de modo 

claro a concepção teórico-metodológica e ético-política da profissão, defendida e 

legitimada em seu Código de Ética deve estar suficientemente madura para 

conceber e valorar este tipo de trabalho. Este é comumente desvalorizado e 

desconsiderado pelos diferentes níveis de gestão. 

 O trabalho sócio-educativo nas ações de saúde do Serviço Social tende a 

reproduzir ou manter as orientações centradas no modelo médico, ou seja, acaba 

por reproduzir ações em saúde já superadas pela profissão, como apresentado 

por Vasconcelos (2007), a mudança de postura devidamente determinada por seu 

aporte crítico, conseguindo se organizar ideológica e politicamente é um caminho 

seguro para superar definitivamente as práticas curativas e assistencialistas que 

fazem parte da gênese da profissão também no espaço da saúde. 

 
Por outro lado, é reconhecido o estrangulamento do sistema nacional de 
saúde no que diz respeito ao acesso aos demais níveis de atenção. Os 
mecanismos tentados como possibilidade de estabelecer articulação têm 
obtidos resultados que não impactam positivamente a população. Tal 
situação leva a um descrédito no sistema, apoiado ideologicamente, pelos 
atores sociais interessados em reduzir a confiança na eficácia do sistema 
público. Entre os mecanismos incluem as “centrais de marcação de 
consultas” que, teoricamente, deveriam conferir agilidade e dinamismo ao 
sistema, garantindo um atendimento integral baseados em referências e 
contra-referências. A experiência recente é a do Cartão SUS que, também, 
reduziria as dificuldades no acesso à média e alta complexidade 
(NOGUEIRA; MIOTO, 2006, p. 235). 
 



O acesso aos dos demais níveis de atenção à saúde tem aos poucos se 

disseminado na APS, que apesar de não dispor das chamadas tecnologias duras25, 

não fica isenta de complexidade. 

Como não é objetivo deste trabalho traçar uma visão romântica da APS , 

buscamos fundamentar em críticas para quiçá a desconstrução do modelo ora 

apresentado, é preciso ser colocado que, infelizmente a APS ainda se depara 

fortemente com o “modelo médico hegemônico” (FRANCO; MERHY, online) isto é, 

têm suas ações centradas na clínica (atendimentos ambulatoriais) o que dificulta a 

efetivação dos ideários de saúde coletiva. 

Seguindo esta mesma afirmação, é por centrar-se na clínica ou no modelo 

médico hegemônico que a APS torna-se um “campo de batalha” de projetos 

profissionais, onde quase sempre o Serviço Social conjugado com sua visão de 

homem e de mundo “perde a batalha” para as ditas profissões de branco e para o 

atendimento terciário hospitalocêntrico. Barreto e Bertani (2005, p. 47) desvelam as 

relações de poder no campo das organizações de saúde: 

 
Muitos são os aspectos que encerram os rituais necessários a manutenção 
do poder institucional hospitalar como um lócus de indiscutível “reinado 
médico”. Outros profissionais neste espaço são considerados atores 
coadjuvantes, ou, como se diz nas representações de peças teatrais, 
“escadas”, para que o profissional dominante não fique vulnerabilizado, 
tendo suas ações questionadas e o desempenho de seu papel colocado 
em dúvida. 
 

Além disso, remete a sobreposição do modelo médico hospitalocêntrico sobre 

os de prevenção e promoção da saúde, mesmo com todos os avanços já 

alcançados pelo SUS, sobretudo na criação de um arcabouço legal que garante a 

estruturação das ações e serviços, ainda permanece um ranço ideológico que saúde 

se faz com clínica especializada e com profissionais especializados (certamente 

vestidos de branco). Este quadro faz parte de uma vertente mercadológica com 

sofisticados aparelhos diversos e “pílulas” para resolver o problema. Ou seja, ainda 

prevalecem essas ações mesmo na Atenção Primária à Saúde materializando os 

atendimentos na centralidade do médico. 

                                                 
25 Tecnologia é aqui entendida como um conjunto de conhecimentos e agires aplicados à produção 

de algo. Esse conhecimento pode ser materializado em máquinas e instrumentos - tecnologias 
duras; saberes e práticas estruturados - tecnologias leveduras -; e as tecnologias leves: trabalho 
vivo/produção  de serviços/abordagem assistencial - modos de produção de acolhimento, vínculo e 
responsabilização (MERHY, 1999). 



Estas batalhas desmantelam a noção de saber compartilhado da APS, bem 

como a construção diária da interdisciplinaridade. Diante deste cenário, o Assistente 

Social precisa ter habilidade política para mediar estas disputas de projetos, onde o 

balizador destas mediações será a conquista do direito ampliado à promoção da 

saúde do usuário do SUS e claro, a efetivação do Projeto ético-político profissional. 

No município de Uberaba, a rede de saúde municipal é estruturada da 

seguinte maneira: Unidades Matriciais de Saúde (UMS) e Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), ambas da Atenção Primária á Saúde, Unidades Regionais de Saúde 

(URS), são unidades de atendimento às especialidades (oftalmologia, 

endocrinologia, psiquiatria e outros) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), 

para atendimento de urgência e emergência.  

As UPA´s foram criadas em todo Brasil a partir da Política Nacional de 

Atenção às Urgências, instituída pela Portaria nº 1.863 de 29 de setembro de 2003 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, online) e objetiva prestar atendimentos de urgência 

e emergência pré-hospitalar 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

Dentre a gama competências/responsabilidades das UPA´s, destacamos 

algumas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, online): 
; 

 Acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem 
atendimento na UPA; 

 Implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, 
considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento 
imediato, estabelecendo o potencial de risco, agravos à saúde ou grau 
de sofrimento em sala específica para tal atividade e garantindo 
atendimento ordenado de acordo com o grau de sofrimento ou a 
gravidade do caso; 

  Articular-se com a Estratégia de Saúde da Família, Atenção Básica, 
SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 
terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde do 
sistema locorregional, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contrarreferência e ordenando os fluxos de referência 
através das Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos 
reguladores instalados; [...]. 

 

Pode ser verificado, pela própria data da portaria que regulamenta as UPA´s, 

que esta é uma estratégia de saúde pública relativamente nova, ainda com muitas 

incipiências e necessidade de maior publicização da forma da condução de seus 

serviços. 

Correlacionando suas competências e responsabilidades listadas acima, é 

válido ressaltar que os atendimentos realizados nas UPA´s são exclusivamente de 

urgência e emergência, portanto usuários do SUS e seus familiares que buscarem 



as UPA´S para atendimentos que não se classificarem como urgências e 

emergências, são encaminhados para a Atenção Primária á Saúde.  

As UPA´s adotam o contato pontual com o usuário do SUS, um contato quase 

que exclusivamente médico, o trabalho desta natureza desmotiva a atenção integral 

à saúde e mesmo nessas condições, tal trabalho tende a ser super-valorizado pelos 

usuários, inseridos na lógica  mercadológica e indolente da produção e consumo dos 

serviços de saúde e de mercadorias. A grande demanda registradas nas UPA´s são 

resultado da parca distribuição das Unidades Básicas de Saúde. 

Alguns dos problemas que vem sendo identificado é que as Unidades de 

Atenção Primária à Saúde são a dificuldades do agendamento de consultas e exames 

(como por exemplo, raio-x) e que geralmente permanecem abertas somente até às 

dezoito horas, inviabilizando o acesso das pessoas que trabalham em horário 

comercial, obrigando-as a procurarem as UPA´s, aonde fatalmente não serão atendidos 

e sim encaminhados para a APS. Isto é, a queixa que poderia ser acolhida na APS, 

somente poderá ser atendida na UPA caso ela se agrave - retrato de uma gestão débil 

e ao mesmo tempo ardil, que acaba reforçando a necessidade do trabalhador se 

manter muitas vezes em regimes precarizados de trabalho, a fim de assegurar as 

migalhas que um plano de saúde empresarial privado pode lhe oferecer. 

Mesmo com a instituição do acolhimento e a classificação de risco (ver 

BRASIL, 2009) realizada nestes espaços, é importante destacar que, o retorno do 

usuário à sua residência sem o atendimento desejado (mesmo que tenha procurado 

o “lugar errado” dentro da lógica da gestão da política de saúde), causa descrédito 

ao serviço público de saúde, fazendo que o usuário postergue sua procura à 

quaisquer unidades do SUS. Frequentemente os usuários que procuram as UPA´s 

são culpabilizados por se dirigirem ao “lugar errado”. Isto é, a gestão não tem 

considerado o complexo de processos que envolvem a realidade dos usuários que 

dependem unicamente do SUS. 

Com isso, a necessidade de um horário de atendimento ao trabalhador na 

APS, para que evite o agravamento do seu estado de saúde (ou de doença) e ainda 

maiores gastos para o SUS, quando esvazia a APS e superlota as UPA´s com 

demandas que poderia ser atendidas nesta primeira instância. 

Quanto aos níveis de serviço, a Atenção Primária à Saúde, deve se articular – 

quando necessário - com os demais níveis de atenção a saúde, como o secundário e o 

terciário. No entanto, este trabalho ainda apresenta baixa resolutividade devido à falta 



de referência e contra-referência26, excesso de burocratização dos serviços e também à 

grande responsabilização do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM) em relação aos atendimentos dos casos mais graves e 

cirurgias, pois o município ainda não dispõe de um hospital municipal para atender esta 

demanda. O Hospital das Clínicas da UFTM é responsável pela macrorregião, 

atendendo além de Uberaba, mais 27 municípios27 por meio do sistema de pactuação.  

É válido ilustrar a questão colocada acima acerca da grande 

responsabilização do Hospital das Clínicas da UFTM – este fenômeno se dá pelo 

fato de o município de Uberaba ainda não contar com um hospital municipal que 

atenda o nível de alta complexidade em saúde, ficando Uberaba e os vinte e sete 

municípios da macrorregião referenciados somente nos Hospital das Clínicas da 

Universidade. Quanto a este nível de atendimento à saúde, de fato não representa 

nenhuma inediticidade acerca da realidade dos municípios brasileiros. 

Os atendimentos são então pactuados, ou seja, por meio de um instrumento 

de gestão do SUS são definidas a quantidade de atendimento que cada município 

terá direito e seu repasse financeiro. Este processo é realizado pelas vias da 

Programação Pactuada e Integrada (PPI), que tem como pressupostos gerais 

(BRASIL, 2006b, p. 59): 

 
 Integrar o processo geral de planejamento em saúde de cada Estado e 

município, de forma ascendente, coerente com os Planos de Saúde em 
cada esfera de gestão; 

 Orientar-se pelo diagnóstico dos principais problemas de saúde, como 
base para a definição das prioridades; 

 Ser coordenado pelo gestor estadual com seus métodos, processos e 
resultados aprovados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em 
cada unidade federada; e 

 Estar em consonância com o processo de construção da regionalização 
 

Tal processo, mesmo que instaurado a partir da tecnocracia Estatal, tem sido 

fator condicionante (na atualidade) para o acesso do cidadão a todos os níveis de 

atenção à saúde. 

Já na APS, o trabalho de desburocratização do sistema, - não se submetendo 

à lógica institucional da Unidade de Saúde, feito pelo assistente social nas equipes 

                                                 
26  A Referência e contra-referência no SUS, significa a comunicação entre profissionais de saúde , 

informando o estado/necessidade de saúde do usuário entres os níveis de complexidade de 
atendimento do SUS, denotando um processo de trabalho horizontal na saúde pública.A deficiência 
da referência e contra-referência, infelizmente não é exclusividade do município de Uberaba-MG. 

27 Estes 27 municípios compõem uma média de 700 mil habitantes. (LUZ, 2012, online). 



saúde da família, por vezes, é confundido pelos outros profissionais, como uma ação 

de “privilégio concedido ao usuário” e não de direito assegurado; principalmente 

para os gerentes das unidades de saúde que exercem “cargo de confiança” aonde 

desejam efetivar o poder político local através de ações que perpetuem o 

clientelismo. Este cenário pôde ser notado pela pesquisadora enquanto Assistente 

Social do NASF em Uberaba-MG. 

Outra vertente de trabalho do assistente social na Atenção Primária á Saúde, 

é a Educação Continuada28, horário reservado semanalmente para discussões de 

casos e estudos em grupos com os profissionais da equipe saúde da família. Este 

espaço tem se mostrado importante para a quebra de tabus quanto à identidade 

atribuída ao Serviço Social, e também para a desconstrução de conceitos pré-

estabelecidos referente ás precárias situações socioeconômicas das famílias em 

que os profissionais de saúde se deparam. 

Como já discutido por Iamamoto (2002) é importante que o profissional tome 

cuidado para não apreender o objetivo com um fim em si mesmo. A primeira 

armadilha indicada pela autora é a pulverização e fragmentação da questão social, 

atribuindo aos indivíduos a responsabilidade por suas dificuldades e pela sua 

pobreza, isentando a sociedade de classes de sua responsabilidade na produção e 

reprodução das desigualdades sociais. É neste momento que, se demonstra mais 

uma vez, a importância do assistente social na mediação destas relações nas 

equipes saúde da família. 

O espaço de Educação Continuada é um espaço potente também de 

mobilização profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, podendo ser mediado 

pelo Assistente Social.  Neste espaço é possível então estes profissionais começarem a 

se reconhecer enquanto classe e categoria profissional, criando condições de 

apresentar propostas válidas diante da precariedade do trabalho que estão submersos, 

como por exemplo, não receber o adicional salarial de insalubridade e/ou a ausência de 

concurso público para efetivação de seus cargos, bem como, a inexistência de um 

plano de carreira para a categoria. Neste sentido, é visto que os direitos não são 

isonômicos em relação aos Agentes Comunitários de Saúde e os profissionais de nível 

superior, a luta sindical aqui tratada não busca reforçar aquilo que historicamente 

alguns sindicatos buscaram, ou seja, a venda da saúde em troca de salários. 

                                                 
28 O espaço de Educação Continuada vai de encontro com a Política de Educação Permanente em 

Saúde, que busca assegurar espaços de formação e troca de saberes no âmbito do SUS. 



Em relação à afirmação acima, sublinhamos que a precariedade do trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde é entendida como a precariedade nas relações 

e condições de trabalho destes profissionais; ou seja, quando citado como exemplo 

o fato de os Agentes Comunitários de Saúde - diferentemente dos demais 

profissionais de nível médio, técnico e superior - que trabalham junto a Estratégia 

Saúde da Família não receberem o adicional de insalubridade, a precariedade deste 

trabalho não esgota aí, mas ao menos sinaliza a fragilidade da formação da 

categoria profissional para assegurar-lhes certas garantias já conquistadas pelos 

demais profissionais de saúde. 

Diante deste cenário, torna-se importante destacar as possibilidades que o 

Assistente Social pode legitimar em seu trabalho profissional mesmo em um 

processo de trabalho que já estava organizado, - como nas Estratégias Saúde da 

Família - cavando oportunidades na elaboração do seu projeto profissional, 

concretizando o discurso da perspectiva de totalidade quando decifra a realidade. 

 

2.4 O Cotidiano e a Materialização do Projeto Ético-político do Serviço Social 
na Atenção Primária à Saúde 

 
  A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada dos serviços de saúde para 

a comunidade, apresentando-se como um espaço privilegiado para ações do 

assistente social. A “necessidade” do assistente social na Atenção Primária à Saúde 

pauta-se entre outras, na mudança de concepção e, consequentemente nas ações 

dos serviços de saúde, que passa a ampliar e disseminar a promoção da saúde. 

Além disso, a intervenção profissional opera nos resultados do processo de 

produção e reprodução capitalista: o adoecimento progressivo da “classe-que-vive-

do-trabalho”29 (ANTUNES, 2006) assim como o contexto histórico da profissão, 

assinalado pelo capitalismo e suas subjacências.  

                                                 
29 Diante da citação de Antunes, se faz necessário aqui um breve apontamento acerca da 

diferenciação entre classe operária e classe-que-vive-do-trabalho, pois a diferença não é conceitual 
e sim histórica e dialética, pois o mundo do trabalho se transformou e vem sofrendo modificações 
desde o período industrial. Marx (2006) qualifica de classe operária aquela que vende sua força de 
trabalho para sobreviver, assim, esta transformação do mundo do trabalho, ou complexificação 
como nos termos de Antunes (2006), percebemos a criação de diversos outros campos de trabalho, 
pois se o mundo do trabalho se modifica a classe trabalhadora também se modifica. A intenção do 
autor em utilizar o termo classe-que-vive-do-trabalho é contemplar os assalariados, os 
desempregados, àqueles com qualificação profissional ou não, enfim, homens e mulheres que 
(sobre)vivem da venda de sua força de trabalho, e é exatamente neste sentido, que Lessa (2011) 
discute a apropriação de Marx pelo autor. 



 Materializar diariamente o Projeto Ético-político do Serviço Social é um 

grande desafio diante da rotina institucional em que o profissional se encontra 

emergido. Paulo Netto (1999, p. 95) qualifica o Projeto Ético-político do Serviço 

Social, explicitando que: 

 
Valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas de sua relação com os usuários de seus serviços, 
com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais. 
 

 Outro condicionante importante para a materialização deste projeto é 

reconhecer e analisar dialeticamente a condição do assistente social inserido na 

divisão sócio-técnica do trabalho, em um espaço em que se exige e é cobrado o 

produto do trabalho do profissional, isto é, a conversão da força de trabalho em 

mercadoria, conforme exige o mercado capitalista.  

 
O exercício profissional do assistente social supõe uma intervenção 
profissional assalariada, portanto situada, no sentido marxiano, no âmbito 
do trabalho abstrato (que subsume o trabalho concreto sem eliminá-lo), 
ação esta objetivada em dada historicidade: o capitalismo latino-americano 
em sua fase monopolista financeira. Obviamente que isso não elimina a 
possibilidade de esse profissional realizar uma intervenção com níveis 
crescentes de criação, movimento este necessário e pertinente para um 
exercício profissional mais qualificado, propositivo e crítico. (SILVA, 2007a, 
p. 146). 
 

 Uma postura apática do assistente social em seu espaço de trabalho, o leva a 

reproduzir ações reacionárias em um espaço que deveria ser revolucionário, ou seja, 

se torna um simples reprodutor das tarefas que lhe são agenciadas por seus colegas 

de trabalho e/ou superiores.  De acordo com Silva (2007a, p. 146) isto pode ocorrer 

devido às “[...] condições objetivas que o limitam como profissional (a começar por 

sua inserção pessoal e de sua própria profissão na divisão social e técnica do 

trabalho).” 

Neste sentido, o trabalho profissional do Assistente Social é realizado por 

meio da própria mediação, do saber teórico-político e de instrumentais técnico-

metodológicos que imprimem um sentido a sua atuação profissional. Assim, faz-se 

necessário a compreensão dos instrumentais éticos, político e operativo que 

ampliam as competências técnicas e teóricas do assistente social para o exercício 

da instrumentalidade. 



A instrumentalidade permite ao assistente social utilizar-se dos instrumentais 

técnicos operativos da profissão (relatórios, cadastros, fichas, encaminhamentos, 

entre outros) com uma determinada intencionalidade. E é ela (a intencionalidade) 

que propicia a negação do mero uso desarticulado dos instrumentais. 

 
O Serviço Social possui modos particulares de plasmar suas racionalidades 
que conforma um ‘modo de operar’, o qual não se realiza sem instrumentos 
técnicos, políticos e teóricos, tampouco sem uma direção finalística e 
pressupostos éticos, que incorporam o projeto profissional (GUERRA, 2007, 
p. 203). 
 

 No entanto, o Assistente Social ainda se depara com barreiras institucionais 

que por vezes, dificultam o seu trabalho em consonância com o projeto Ético-

político, além dos limites institucionais, também sobressaem as  dificuldades 

próprias dos profissionais na sua materialização e apropriação. Desta forma, é que o  

Projeto Ético-político do assistente social precisa ser amplamente desmistificado e 

materializado nas ações cotidianas como forma de horizonte para o exercício 

profissional, pois os assistentes sociais “[...] assumem inevitavelmente, posições 

hegemônicas ou contra-hegemônicas e, portanto, possuem determinada orientação 

ético-política – reconhecendo ou não isso.” (SILVA, 2008, online). 

 Uma das alternativas para a desmistificação e materialização do Projeto 

Ético-político do Serviço Social, é a criação de espaços de discussão a respeito do 

exercício profissional cotidiano. Na APS, no caso dos Assistentes Sociais do NASF, 

estes profissionais ainda não têm conseguido demonstrar maiores articulações 

enquanto categoria, pois estão submergidos a rotina de cada equipe de saúde da 

família, o que dificulta a organização destes enquanto classe no sentido de propor e 

discutir alternativas da prática profissional e até mesmo de suas necessidades 

materiais. 

 Na APS, resulta enquanto materialização do Projeto Ético-político, a criação 

de alternativas e possibilidades reais de intervenção dentro de um espaço 

historicamente já construído, efetivando uma relação amistosa com as demais 

categorias profissionais no sentido da atuação interdisciplinar das ações da equipe 

de saúde da família. 

 Diante do exposto, é importante sublinhar que não só na APS, mas em 

qualquer outro espaço sócio-ocupacional do Assistente Social, este profissional deve 

expor (e ter claro para ele mesmo) que o produto de seu trabalho parte de sua 



prática profissional no conjunto de suas ações diárias, deve estar respaldado no 

Código de Ética Profissional e no acúmulo teórico e metodológico construído pela 

profissão.  

Com isso, destaca-se a afirmação de Iamamoto (2000) que “o fundamento da 

prática social é, pois, o trabalho social: atividade criadora, produtiva por excelência, 

condição da existência entre o homem e natureza e os outros homens” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 227, grifo do autor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 O OLHAR DO GESTOR SOBRE O TRABALHO PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE  

 

 Este capítulo contribui para o registro do momento histórico e político de 

Uberaba ao implantar o NASF - que ainda é um modelo em construção e por isso 

a necessidade colocá-lo na pauta de discussão do Serviço Social.  

Dessa forma, é inaugurado com uma análise de como e porque se deu a 

escolha do Assistente Social para compor o NASF em Uberaba, apresenta ainda 

a consideração de documentos importantes na adesão do NASF no município, 

bem como a análise dos dados colhidos por meio do roteiro de entrevista 

realizado com a gestora da APS na ocasião da implantação do NASF. 

 Verificar o que impulsionou a escolha do Assistente Social para compor o 

NASF, implica automaticamente em verificar como a gestão, e/ou outras 

categorias profissionais enxergam o trabalho do Serviço Social. Isto aponta uma 

determinada direção ao profissional para um pensar crítico, político e coletivo 

quanto à própria atuação nos espaços profissionais. 

  
3.1 Percurso Histórico e Político da Habilitação do NASF em Uberaba 

 
Devido a grande influência da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM), antiga Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), Uberaba é 

forte referência nos serviços de saúde pública, com diversos pontos de 

atendimentos. A distribuição dos serviços se dá da seguinte maneira:  

 
Tabela 1 - Número e proporção de Unidades de Saúde em Uberaba/2003 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Obs. Dados referentes a julho de 2003. Fonte: SIA/SUS. Org: SILVA, K. N (apud SILVA; 

RAMIRES, online, p. 20). 



 Em relação à APS no município de Uberaba, a habilitação do NASF 

representou no município a expansão do atendimento primário em saúde. Tendo a 

aprovação da Comissão Intergestora Tripartite (CIB) fixada pela Deliberação CIB-

SUS/MG nº 438, de 17 de abril de 2008 (MINAS GERAIS, 2008, online). Mas a ideia 

do NASF, já emanava nos espaços gestores de saúde pública, conforme coloca o 

gestor da APS de Uberaba na época da implantação do NASF: 

 
Nós começamos toda esta discussão em 2007, a discussão de que viria 
uma proposta do Ministério [da Saúde] para complementar as equipes de 
saúde da família. Até aquele momento não tinha um desenho, que se 
chamaria NASF, mas sabíamos isso por reuniões, por conferências, por 
materiais que isso iria acontecer. Assim que saiu a portaria eu estava em 
Belo Horizonte e Leitão, o Francisco Leitão que faz o interministerial 
educação e saúde ele apontou o desenho por um slide-show do que 
seria este tal do NASF, que já tinha nome naquele espaço, naquele 
cenário. 
 

Diante deste cenário, torna-se relevante ressaltar que a portaria do 

Ministério da Saúde que institui o NASF, só saiu um ano mais tarde (Portaria nº 

154/GM, de 24 de janeiro de 2008). É válido advertir que o NASF não é uma 

instituição, um espaço físico ou menos ainda um estabelecimento de saúde, o 

NASF é um serviço especializado que atua junto (complementa com outras 

categorias profissionais) as Estratégias de Saúde da Família. Em Uberaba foram 

habilitados seis NASF´s para compor as equipes do município, ficando 

organizados da seguinte maneira: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Distribuição dos NASF´s em Uberaba-MG 
 

 
Fonte: Informações obtidas na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba-MG. Documentos 

disponíveis na pasta do setor. 
 

Área Geográfica de Atuação 
(Município/bairro/Comunidade) 

Equipes de Saúde da 
Família Vinculadas 

População 
Estimada 

Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família Álvaro Guaritá: atuação 
em região periférica do Distrito 
Sanitário I 

ESF Valim de Mello 
ESF Chica Ferreita 
ESF Gameleira 
ESF Costa Telles I 
ESF Costa Telles II 
ESF Abadia II 
ESF Leblon 
ESF Parque São Geraldo 

50 mil habitantes 
32 mil habitantes 
cadastrados nas 
Equipes Saúde 
da Família 

Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família Maria Tereza de Freitas: 
atuação em região periférica do 
Distrito Sanitário I 

ESF Ponte Alta/Peirópolis 
ESF Residencial 2000 
ESF Bairro de Lourdes 
ESF Manhattan 
ESF Maringá 
ESF Nossa Sra Aparecida 
ESF Abadia Olhos d´ água 
ESF São Vicente 

50 mil habitantes 
32 mil habitantes 
cadastrados nas 
Equipes Saúde 
da Família 

 
Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família Luiz Meneghello: 
atuação em região periférica do 
Distrito Sanitário II 

 
ESF Recreio dos 
Bandeirantes 
ESF Maracanã 
ESF São Cristovão 
ESF Parque das Américas I 
ESF Parque das Américas II 
ESF Planalto 
ESF Volta Grande 
ESF Borgico/Calcário 

50 mil habitantes 
32 mil habitantes 
cadastrados nas 
Equipes Saúde 
da Família 

Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família Antonina Gonçalves 
Coelho: atuação em região 
periférica do Distrito Sanitário III 

ESF Fabrício 
ESF Jardim Espírito Santo 
ESF Santa Terezinha 
ESF Vila Arquelal 
ESF Morada do Sol 
ESF Boa Vista 
ESF Jardim Indianápolis 
ESF Jardim Triângulo 

50 mil habitantes 
32 mil habitantes 
cadastrados nas 
Equipes Saúde 
da Família 

Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família Amadi Ali: atuação em 
região periférica do Distrito 
Sanitário III 

ESF Primavera 
ESF Uberaba I 
ESF Antônia Cândida 
ESF Elza Amuí 
ESF Amoroso Costa 
ESF Cássio Resende 
ESF Santa Rosa 

50 mil habitantes 
28 mil habitantes 
cadastrados nas 
Equipes Saúde 
da Família 



Podemos obervar pela tabela apresentada que: a primeira coluna representa 

os locais, onde os NASF´s foram estrategicamente implantados (Unidades Matriciais 

de Saúde) e sua localização conforme o Distrito Sanitário30; a segunda coluna 

representa as Equipes de Saúde da Família que contam com os profissionais do 

NASF, já a terceira e última coluna apresenta a distribuição de habitantes por Distrito 

Sanitário. A tabela demonstra então como foi estruturada geograficamente a 

distribuição dos atendimentos do NASF. 

 Por meio da tabela, observamos também que contam com o NASF, quarenta 

e oito Equipes de Saúde da Família, os critérios utilizados para a definição das áreas 

geográficas foram principalmente: o risco sócio-sanitário das regiões periféricas do 

município, a elevada taxa de mortalidade materno-infantil e a incidência crescente 

de doenças referentes à transição demográfica relacionada ao aumento da faixa 

etária. 

Diante desta realidade, o município ainda discutia quais categorias 

profissionais deveriam compor o NASF, visto que a Portaria que o cria, coloca que 

as Equipes de Saúde da Família podem ser complementadas por até onze 

categorias profissionais diferentes - pelas vias do NASF. Estas categorias são: 

Assistente Social, Educador Físico, Nutricionista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 

Psicólogo, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Ginecologista/Obstetra, Médico 

Homeopata e Médico/Fisioterapeuta acupunturista.   

Neste sentido, foi definido pela gestão da APS de Uberaba, que iriam compor 

o NASF cinco categorias profissionais distintas, sendo elas:  Ginecologista Obstetra, 

Pediatra, Psicólogo,Assistente Social e Fisioterapeuta. Organizadas da seguinte 

maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 “Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características 

epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la.” 
(ALMEIDA, 1998, p. 21). 



Tabela 3 - Categorias Profissionais do NASF Uberaba-MG 

Fonte: Informações obtidas na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba-MG. Documentos 
disponíveis na pasta do setor. 

 

 

É verificado na Tabela 3, que o município de fato contratou somente as duas 

últimas categorias profissionais (Assistente Social e Fisioterapeuta) para compor o 

NASF, o restante das categorias foram reaproveitadas em outros locais. Quanto à 

carga horária dos profissionais podemos perceber que as categorias médicas 

cumprem somente 20 horas semanais, ou seja, a metade do que o restante das 

profissões – e mesmo após a sanção da Lei que determina jornada de 30 horas 

semanais para o Assistente Social (Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010) 

(BRASIL, 2010, online), estes continuaram cumprindo 40 horas semanais. Não 

houve negociação com o município a respeito da do cumprimento da Lei. 

A Portaria que cria os NASF´s (Portaria nº 154/GM, de 24 de Janeiro de 2008, 

republicada em 04 de Março de 2008) orienta que a carga horária semanal do 

Assistente Social deve ser de 40 horas. No entanto, a criação da referida Portaria se 

dá antes da efetivação da Lei de 30 horas semanais para o Assistente Social, ou 

seja, a criação da Lei não alterou a carga horária dos profissionais do NASF. Não 

Ocupações Processo de Inclusão 
no NASF 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vínculo de Trabalho 
com a Secretaria 
Municipal de Saúde 

Ginecologista 

Obstetra 

Reaproveitamento da 

organização da Rede 

Básica 

20 horas Concurso público - 

efetivo 

Pediatra Reaproveitamento da 

organização da Rede 

Básica 

20 horas Concurso público – 

efetivo 

Psicólogo Reaproveitamento da 

organização da Rede 

Básica 

40 horas Contrato temporário 

Assistente 

Social 

Processo seletivo 40 horas Contrato temporário 

Fisioterapeuta Processo seletivo 40 horas Contrato temporário 



houve maiores articulações políticas da categoria para a efetivação da Lei das 30 

horas semanais, especialmente devido o regime de contrato de trabalho no NASF 

ser precário, podendo os profissionais que questionaram este direito serem 

respondidos com sua exoneração, e tendo seu espaço ocupado por outro 

profissional, quase que instantaneamente – característica marcante do precário 

mundo do trabalho. 

Quanto ao regime de contrato, os três últimos das classes não-médicas 

(Assistente Social, Fisioterapeuta e Psicólogo) são os mais precários – não 

denotando estabilidade e deduzindo alguns direitos trabalhistas em detrimento das 

demais  categorias do NASF. 

Isto sinaliza a relação e o grau de importância e reconhecimento (ou a falta 

deles) que o município detém acerca das categorias profissionais não-médicas, o 

que significa ainda a hegemonia do modelo médico na política de saúde. Com 

categorias profissionais reaproveitadas, contratos e carga horária semanal 

diferenciada, fortaleceu ainda mais (ainda mais, pois até mesmo dentro de uma 

mesma categoria profissional há interesses e discursos diversos) a fragmentação da 

classe trabalhadora do NASF.  

 
E nós tínhamos um ideal mesmo em que os ginecologistas, pediatras, 
dançassem outra música e não a música do consultório, mas o que nós 
conseguimos tocar foi o serviço social e a fisioterapia... E aí eles foram o 
carro-chefe do nosso NASF, até naquele momento os psicólogos estavam 
ainda no método tradicional de trabalho e o trabalho com psicólogos foi 
muito complicado, porque eram profissionais de carreira de muito tempo de 
prefeitura, eles estavam no conforto e se a gente fosse mexer, ia incomodar 
muito (GESTORA-APS).   
                                                                                                                                               

 Os profissionais do NASF não se reconheceram como classe, e também não 

tornaram o NASF um grupo coeso que representasse uma única classe de 

trabalhadores, pois um grupo que exerce uma mesma atividade econômica 

(trabalhadores do NASF), não necessariamente compõe uma mesma classe. 

 No capitalismo há outras manifestações de classes sociais, para além das 

fundamentais (donos dos meios de produção e operários), que são criadas a partir 

da própria  organização do capital. Ou seja, a divisão de classes se dá também para 

além da questão dos rendimentos do trabalhador. E quando é afirmado que os 

Assistentes Sociais do NASF não se reconheceram como classe, retrata que a 

identidade histórica da profissão ainda não está solidificada no cotidiano destes 

profissionais. 



 Uma boa representação do processo de formação da consciência de classe 

são associações que busquem o mesmo objetivo político, ao contrário da 

fragmentação (da categoria) que tende a desvirtuar os preceitos de uma política 

pública, sobretudo Atenção Primária à Saúde fortalecida, sendo incapaz de se 

articular internamente e externamente no atendimento das demandas dos 

profissionais e usuários.  

 A escolha das categorias profissionais e a forma como cada uma delas se 

contratualiza com a gestão (condições e relações de trabalho) identifica o sistema de 

ideias que orienta a gestão a respeito de cada profissão e as respostas que espera 

na execução de seus projetos de trabalhos. 

A opção pelo Serviço Social requer uma análise crítica acerca das motivações 

do gestor diante o exercício profissional do assistente social no NASF, motivações 

que podem  ser estimuladas pela gênese caritativa e assistencialista da profissão, 

bem como pela capacidade operacional que estes profissionais têm com as políticas 

sociais. 

 

3.2 O Discurso e o Olhar do Gestor diante a Inserção do Assistente Social no 
NASF 

 
O Serviço Social é uma profissão relativamente nova, somente no ano de 

1936 foi criada a primeira escola de Serviço Social no Brasil (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2008, p. 174), e que ao longo de sua trajetória, sofreu mudanças 

históricas31 e teórico-metodológicas, tornando-se o que podemos chamar de Serviço 

Social crítico ou reconceituado, construindo uma nova identidade para os 

Assistentes Sociais. 

A construção da identidade dos Assistentes Sociais por outras categorias 

profissionais e também no interior da profissão, ainda é um processo complexo, pois 

existe um legado histórico impregnado em práticas assistencialistas e no manejo 

procedimental de técnicas e instrumentos do Serviço Social.  Por muito tempo 

representou a identidade do Serviço Social, ou melhor, deviam ser características do 

Assistente Social: 

 

                                                 
31 Para a compreensão desta trajetória da profissão, ver Iamamoto e Carvalho (2008). 



O Assistente Social deveria, assim: ser uma pessoa de mais íntegra 
formação moral, que a um sólido preparo técnico alie o desinteresse 
pessoal, uma grande capacidade de devotamento e sentimento de amor ao 
próximo, deve ser realmente solicitado pela situação penosa de seus 
irmãos, pelas injustiças sociais, pela ignorância, pela miséria e a esta 
solicitação devem corresponder as qualidades pessoais de inteligência e 
vontade. Deve ser dotado de outras tantas qualidades inatas, cuja 
enumeração é bastante longa: devotamento, critério, senso prático, 
desprendimento, modéstia, simplicidade, comunicatividade, bom humor, 
calma, sociabilidade, trato fácil e espontâneo, saber conquistar a simpatia, 
saber influenciar e convencer etc. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p. 221, 
grifo nosso). 
 

 A superação destas características, só veio com o amadurecimento da 

profissão, ou seja, foi criado outro consenso do que deveria vir a ser o Serviço Social 

e consequentemente da identidade do profissional, que se antagoniza das 

características aludidas por Iamamoto e Carvalho (2008), e que atualmente tem 

como referência o Projeto Ético e Político da profissão e Princípios Fundamentais de 

seu Código de Ética (Lei nº 8.662/1993) (BRASIL, 1993, online).  

 Apesar da criação deste outro consenso do que deveria vir a ser o Serviço 

Social, há que se considerar que as mudanças passam por um processo histórico e 

seus resultados/objetivos não são rapidamente absorvidos tanto para categorias 

profissionais distintas, como para os Assistentes Sociais, bem como para o Estado e 

usuários de seus serviços. Neste sentido, compreender a visão do gestor da APS de 

Uberaba ao optar pelo Assistente Social para compor o NASF, é também 

reconhecer que há impregnado na profissão resquícios de um Serviço Social com 

fortes bases conservadoras e assistencialistas. 

 Observa o gestor, segundo suas referências do que é, e por que seria útil o 

Assistente Social na Estratégia Saúde da Família:  

 
Mas faltava, faltava o conhecimento específico e um profissional que tinha 
uma disposição ou uma vocação de articular. Porque a enfermagem faz 
isso, mas e a assistência da enfermagem? Por que assim a enfermeira ela é 
assistencial, ela precisa cuidar, a função maior é cuidar e articular todos 
faz, mas precisava de alguém responsável por isso. (GESTORA-APS, 
grifo nosso). 
 

A presença do termo “vocação” representa a identidade de um assistente 

social com forte viés assistencialista, o profissional da ajuda, indo ao encontro ás 

características colocadas por Iamamoto e Carvalho (2008) na citação anterior. 

Mesmo que o gestor tenha uma visão clarificada da política pública em questão (o 

que se mostrou no decorrer da entrevista – em nosso entendimento) não é possível 



cobrar dele a mesma lucidez no que tange ás atribuições do Assistente Social na 

APS, pois a própria profissão se encontra desarticulada na materialização de um 

projeto de trabalho coletivo. 

No entanto, é preciso ressaltar que a falta de posicionamento/entendimento 

do Assistente Social em relação suas atribuições no espaço sócio-ocupacional, pode 

demandar de outros profissionais uma relação de subordinação, em síntese: se o 

profissional não sabe o que deve fazer, os outros lhe dirão o que e como fazer. Este 

é um terreno perigoso, que pode desvirtuar as ações de um agir ético-político e 

teórico-metodológico do Serviço Social. 

 Em Uberaba, o primeiro contato do assistente social com a APS não se deu 

pelas vias de um contrato de trabalho, ou uma prestação de serviço, foi de forma 

voluntária – trabalho voluntário. Um pouco antes de o município firmar o termo de 

adesão do NASF, um grupo de Assistentes Sociais recém-formados elaborou um 

projeto de intervenção para a área da saúde, denominado “Acolhimento Resolutivo”, 

que se baseava nos trabalhos de sala de espera nas Unidades de Saúde de 

Uberaba. Neste momento, já tinha sido definido que o Assistente Social iria compor 

o NASF, ou seja, a presença do grupo dos Assistentes Sociais não influenciou de 

fato a escolha do profissional como membro do NASF. 

 
E aí... então tá, nós temos que contratar, neste percurso de contrata, não-
contrata, tinha um grupo de Assistentes Sociais, vinculados à uma questão 
partidária e que um vereador – eu não sei qual, de muita influência solicitou 
diretamente ao prefeito, que solicitou diretamente ao secretário que era o 
João Franco, para inseri-las na rede de uma forma voluntária. Apresentaram 
um projeto para esse vereador e disseram que queriam trabalhar de forma 
voluntária....Tá! A gente precisava que tudo tramitasse, a portaria [do NASF] 
ser publicada e nesse ínterim de tramitação, essas meninas começaram a 
trabalhar conosco na Atenção Básica, no acolhimento, nas portas de 
entrada e aí elas ajudavam na Atenção Básica, nas Unidades de Pronto 
Atendimento e nas duas Unidades Especializadas e nas Regionais de 
Saúde. (GESTORA-APS). 
 

O grupo de Assistentes Sociais que encabeçavam o projeto “Acolhimento 

Resolutivo” buscou pelas vias político – partidárias, demonstrar a importância do 

Assistente Social na saúde e especialmente assegurar uma frente de trabalho para 

eles, que estavam exercendo um trabalho voluntário, doando sua força de trabalho 

ao Estado, esperançosos por reconhecimento, que poderiam ser  contemplados com 

uma imaginável contratação – possivelmente em regime precário.  



O Código de Ética do Assistente Social - Lei 8.662/1993, artigo 9º em suas 

alíneas “b” e “c” coloca respectivamente que é vedado ao Assistente Social: “usar ou 

permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso 

ou processos seletivos e utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para 

fins partidários, eleitorais e clientelistas”. Reiteramos que a estratégia do grupo não 

influenciou na escolha da gestão do profissional de Serviço Social  para compor o 

NASF, conforme explicitado pela gestão da APS: 

 
Este projeto de acolhimento não foi antes da decisão de colocar o 
Assistente Social no NASF, a gente já ia colocar o Serviço Social nele. O 
trâmite do NASF, enquanto foi escrevendo o projeto, encaminhando para o 
Ministério, essas meninas chegaram, aí a Diretora da Atenção [Primária] 
que era a Dra Sônia, ela me disse, olha, você já tinha falado daquela 
proposta, então vamos colocar então pra ver. Só que elas não atuaram 
conforme a proposta  estabelecida do NASF não, elas atuaram em uma 
atividade bem focalizada, que era o acolhimento; porque o trabalho delas 
era voluntário, foi apresentado um projeto do que o Assistente Social 
poderia fazer no SUS, foi uma articulação mais política do que técnica. 
Então o vereador conversou com o prefeito e o prefeito falou: não, é 
voluntário mesmo, vamos colocar, já que quer trabalhar de graça, 
vamos colocar. (GESTORA-APS, grifo nosso). 
 

O exercício profissional do grupo de Assistentes Sociais de forma voluntária e 

atrelada a interesses político-partidários, apesar de ter possibilitado o 

reconhecimento da necessidade do profissional na linha de frente da APS, fortaleceu 

o que cotidianamente os profissionais vêm lutando para desconstruir: a identidade 

de profissional da ajuda, que age de acordo com os ideais de um Estado capitalista. 

Com a decisão da Gestão da APS do município em se utilizar do processo 

seletivo para contratação dos assistentes sociais do NASF, o trabalho voluntário foi 

interrompido.  

 
E foi uma crise, porque nós tivemos que nos despedir daquelas pessoas, 
que era um trabalho voluntário, mas que no íntimo delas, elas tinham uma 
esperança de permanecer. (GESTORA-APS). 
 

 O posicionamento do gestor enquanto ator no processo de construção do 

projeto do NASF que foi encaminhado ao Ministério da Saúde foi primordial para a 

inclusão do Assistente Social nas Estratégias Saúde da Família, ainda que 

questionado sobre a necessidade deste profissional, devido a existência dos CRAS: 

 
Teve uma discussão disseram que lá, nos CRAS já têm Assistente Social, 
vai colocar no NASF também? Daí eu lembro que eu falei assim: “- as 
demandas são complexas e as demandas de saúde são específicas e 
complexas, para a gente sobrecarregar aquele estabelecimento, àquela 



instituição: o serviço do CRAS com as especificidades da saúde, elas 
precisam desenvolver a linha do SUAS [ Sistema Único de Assistência 
Social] delas, e a gente desenvolver o SUS, não que isso não vá convergir 
em um determinado momento, mas eram muitas as lacunas para  agente 
deixar só para uma ação inter-setorial. (GESTORA-APS). 
 

 É reconhecido por meio da fala do Gestor da APS que a complexidade do 

espaço Estratégia Saúde da Família necessita potencialmente do Assistente Social, 

no entanto, era preciso “tocar” os demais atores do projeto NASF para a inclusão do 

Serviço Social, o gestor utilizou-se da seguinte argumentação defendendo a 

necessidade de o Assistente Social atuar junto às Equipes de Saúde da Família: 

 
E não era uma negligência nossa enquanto equipe mínima, mas não era da 
nossa formação, e hoje eu penso que todos os cursos deveriam ter um 
aprendizado mínimo com o Serviço Social, para começar a ver os recursos, 
os equipamentos e ajudar a selecionar os projetos de vida. E essa fala 
foi uma fala que comoveu, hoje eu vejo que comoveu, porque o cenário era 
um cenário específico para essa comoção. (GESTORA-APS, grifo nosso). 
 

Nesta conjuntura, é preciso destacar que o gestor não tem formação em 

Serviço Social e é talvez por isso, como aparece nos grifos, tenha uma visão 

distorcida das reais atribuições do Assistente Social. É utópico acreditar que o gestor 

e outras categorias profissionais tenham um conhecimento concreto da 

materialidade do Projeto Ético-político do Serviço Social. 

 É importante sublinhar que o gestor da APS tem sua formação em 

enfermagem e o discurso da necessidade do Assistente Social no NASF, parte 

também da visão de um enfermeiro que viveu a complexidade da Estratégia Saúde 

da Família, portanto destaca os entraves do cotidiano profissional do enfermeiro e a 

busca do Assistente Social como profissional que irá solucionar e amenizar estas 

dificuldades. A fala abaixo demonstra o tipo de demanda que comumente são 

atribuídas aos Assistentes Sociais que trabalham na área da saúde, 

responsabilizando o profissional pela gestão deficiente dos serviços de saúde: 

 
[o enfermeiro] é o profissional da frente, ele fica lá acolhendo, faz visita, ele 
dialoga com todos os outros membros, ele supervisiona o agente 
comunitário e aí elas colocavam pra mim também: “- olha, eu tenho um 
curativo para fazer em um pé diabético, eu não sei aonde que eu pego 
material, eu não sei como que eu faço para este paciente fazer um raio-x, 
porque eu não tenho uma ambulância que leva, eu não sei aonde que liga. 
(G-APS). 

 



 A necessidade da tranqüilidade no interior das Unidades de Saúde foi 

também exposta por Vasconcelos (2007, p. 415) em sua tese de doutorado, 

pesquisa realizada com Assistentes Sociais que trabalhavam na saúde: 

 
[...] o Serviço Social é indispensável sim, mas, freqüentemente, não para os 
usuários, [...] ele é indispensável para a unidade de saúde, que precisa de 
tranqüilidade no seu cotidiano de mesmice, o que exige abafar os conflitos 
entre o que oferece e como oferece em contraposição às necessidades dos 
usuários dos serviços públicos.  
 

Para além da “tranqüilidade” aqui exposta por Vasconcelos (2007), é 

imperioso destacar a atuação do Assistente Social nestes espaços – das políticas 

sociais - no sentido de assegurar direitos, num país onde “[...] o termo direito não 

faz parte do cotidiano daqueles que não têm acesso a ele por meio das políticas 

sociais.” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 192) e sem, ao mesmo tempo 

desconsiderar que: 

 
[...] a cidadania é muito mais que um conjunto de programas, projetos, 
bens e serviços fragmentados, pulverizados, desconectados, 
desrespeitados legalmente, restritivos e provocadores de dualidades, não é 
apenas assegurada pela gestão tecnocrática. (BEHRING; BOSCHETTI, 
2006, p. 196). 
 

Este jogo de interesses pós-moderno32 deve ser muito bem reconhecido pelo 

Assistente Social, entre o poder da instituição e o que esta espera do trabalho 

profissional, pois independentemente dos valores da classe dominante, nenhuma 

instituição quer um profissional que faça revolução. Diante disso, a dimensão política 

(não partidária) do Assistente Social é fundamental, conforme destaca Iamamoto 

(2000, p. 21): 

 
As possibilidades estão dadas na realidade, mas não são automaticamente 
transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos profissionais 
apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las 
transformando-as em projetos e frente de trabalho. 
 

 Assim, diante deste quadro, temos os Assistentes Sociais, inseridos na 

divisão social e técnica do trabalho, como qualquer assalariado, ocupando o espaço 

                                                 
32 Pós-modernismo no Serviço Social significa trazer de volta as velhas raízes da profissão com uma 

nova roupagem, sem de fato serem transformadoras. José Paulo Netto caracteriza o pós-modernismo 
e sua influência no interior da profissão afirmado que “[...] a crise do mundo do capital – tornada 
evidente na contemporaneidade – aparece mistificadamente como a crise da Modernidade. Neste 
marco, o pensamento pós-moderno nada mais é que a expressão absolutizada de uma apologia 
invertida, mas apologia, do mundo do capital.“ (PAULO NETTO, 2004, p. 136-137). 



de trabalho para suprir suas necessidades objetivas e também um espaço de 

confronto que tende a ser limitado pelo Estado - caso o profissional se minimize 

diante as investidas do cotidiano profissional. 

Foi então por meio do processo seletivo, realizado no ano de 2008 que foram 

contratados seis assistentes sociais e seis fisioterapeutas para compor o NASF. A 

“entrada” do Assistente Social no NASF se deu desta forma. 

Como o NASF era uma proposta extremamente nova, a gestão da APS reuniu 

com os profissionais recém-contratados (assistentes sociais e fisioterapeutas), para 

sinalizar como seria conduzida esta política, pois se tratava da implantação de um 

serviço e a conversa tinha que sair afinada, neste sentido, foi solicitado pela gestão 

que inicialmente as assistentes sociais do NASF, realizassem um trabalho de 

interlocução com a comunidade e serviços socioassistenciais:  

 
Eu lembro que eu orientei vocês à montarem um portfólio e eu falei: a 
primeira coisa que vocês vão fazer é isso, o mapeamento e conhecer a 
realidade, mapear os equipamentos comunitários e tal... e eu disse, vocês 
vão ser liderança na área, o serviço social tem que ser a liderança! Se você 
falar com o presidente da associação de moradores, ele tem que saber que 
a assistente social tem o nome tal e que ela trabalha lá em tal horário, 
porque vocês vão ser a nossa conversa lá dentro do território... E vocês 
toparam (GESTORA-APS). 
 

Esta orientação por parte da gestão para elaboração este material, representa 

a importância dada aos condicionantes sociais da saúde e reconhece o Assistente 

Social como profissional para atuar neste espaço e a totalidade de sua intervenção, 

que parte do esforço cotidiano para a materialização do Projeto Ético-político do 

Serviço Social na área da saúde. O gestor reconhece o posicionamento crítico do 

Assistente Social: 

 
Porque vocês, - não sei se é da formação, vocês se incomodam muito, e 
não falam assim:” –ah, o tempo resolve”. Vocês se incomodam e vão 
incomodando todo mundo..[risos] e isso é ideal para que o SUS se 
concretize (GESTORA-APS). 
 

 O posicionamento crítico do profissional é importante, mas esvaziado de uma 

articulação sábia com a categoria e os movimentos sociais, o posicionamento tende 

a se transformar em discurso, percebido a locação contraditória em que o 

profissional se encontra, é grave o esquema em que se reproduz uma instituição 

positivista, um discurso marxista e a ação positivista. Vasconcelos (2007, p. 95) 

aponta que “[...] diferentemente do debate profissional, a ruptura definitiva com 



essas práticas só tem probabilidade de ocorrer quando, na própria sociedade, a 

práxis conservadora perder a hegemonia.” 

 A inserção do Assistente Social na APS pelas vias do NASF causou um 

impacto nos demais setores do município, especialmente nos CRAS – gerenciados 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Como já colocado no capítulo anterior, 

os CRAS e os NASF trabalham com a territorialidade, ou seja, trabalham em uma 

determinada área de abrangência que se relaciona com os demais equipamentos 

sociais, seja no interior desta área ou não.  

 No entanto, a entrada dos Assistentes Sociais do NASF nos territórios de 

vulnerabilidade de Uberaba não foi pacífica para alguns profissionais dos CRAS, ao 

contrário do que se devia esperar, houve uma fragmentação da classe, ou como nas 

palavras do gestor da APS (GESTORA-APS): “[...] uma polêmica de que as 

assistentes sociais do NASF estavam adentrando a área das assistentes sociais do 

CRAS.” 

 Ao contrário do que Marx sugere no Manifesto do Partido Comunista33, os 

trabalhadores não se uniram, ao contrário, criaram uma fragmentação da classe que 

se autodenominavam Assistentes Sociais da Saúde e Assistentes Sociais do CRAS. 

A diferença salarial entre os Assistentes Sociais potencializou esta fragmentação. 

Devido aos acréscimos salariais próprios da política de saúde, como gratificações 

por insalubridade e produtividade, os Assistentes Sociais do NASF tinham uma 

remuneração maior, ou melhor, uma remuneração mais condizente com o seu 

trabalho - em relação aos Assistentes Sociais vinculados à Secretaria de 

Desenvolvimento Social do município. 

 A questão da gratificação por produtividade no trabalho requer um 

vislumbramento crítico, pois este sistema se baseia em dados quantitativos de 

atendimentos/procedimentos, onde cada um deles é pontuado por um valor, como 

por exemplo, visita domiciliar- dois pontos, trabalho em grupo – um ponto e meio, 

atividade educativa – um ponto. O trabalhador somente receberá a gratificação de 

produtividade se somar ao final do mês uma determinada pontuação. Com isso, o 

trabalho do Assistente Social (e demais profissionais da saúde) começa a ser 

                                                 
33 “[...] a colaboração teórica do Manifesto é a própria autoconsciência de classe, o  que mostra que a 

teoria é um elemento imprescindível para a emancipação política do proletariado.” (BRAVO, et. al, 
2012, p. 169). 



verificado e medido através de sua produtividade (expressas nas planilhas de 

atendimento), reduzindo a complexidade da questão social. 

 Esta dinâmica de produtividade e diferença salarial representa o que Lessa e 

Tonet (2011, p. 95) alertam: 

 
[...] o ser humano só é levado em consideração como uma coisa, um 
montante de força de trabalho. Por isso, o custo desta força é muito baixo, 
e o seu valor – o salário – está sempre muito abaixo das necessidades do 
trabalhador como ser humano. 
 

 E foi, sobretudo devido à gratificação por produção que os Assistentes Sociais 

se fragmentaram por setor, o que poderia ser um meio da classe se unir para 

combater este sistema perverso com o trabalhador e usuário e assegurar salários 

mais condizentes com o seu trabalho, os Assistentes Sociais vinculados à Secretaria 

de Desenvolvimento Social de Uberaba, buscaram também serem inseridos no 

sistema de gratificação por produtividade, sem “sucesso”, devido esta gratificação 

ser especifica da política de saúde e não ter embasamento legal para ser implantada 

em outras políticas.  

 A luta para assegurar o direito à gratificação por produtividade representa 

muito mais a luta de um trabalhador alienado, que deseja se transformar em 

mercadoria e se vender a um Estado Capitalista. Como nos termos de Marx (2006, 

p. 159): 

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se 
uma mercadoria, tanto mais barata quanto maior número de bens produz. 
Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 
mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria e justamente na mesma proporção que produz bens. 
 

 A entrada dos Assistentes Sociais do NASF representou a entrada de um 

novo grupo que, de inicio não tinha o seu projeto de trabalho definido e ainda tinha 

uma melhor remuneração e uma área de abrangência de seu trabalho 

(territorialidade) menor, fator que manteve a categoria apartada. 

De acordo com Braz (2007, p. 8), “[...] as condições objetivas da profissão 

tendem a fragmentar e a tornar corporativistas as demandas político-profissionais 

dos Assistentes Sociais.” A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba propôs um 

momento de encontro dos Assistentes Sociais para “aparar as arestas” e elaborar 

um fluxograma de atendimento entre CRAS e NASF, um tipo de receita de quem 



fazia o quê, que representou muito mais a fragmentação da política social do 

município. 

No cenário da reestruturação produtiva, as práticas profissionais são afetadas 

de modo à não contribuir para as transformações societárias, ou seja, a forma como 

as práticas são e estão organizadas, representam a direção social de suas 

intervenções. É aferida então, em alguns casos, a incapacidade de interlocução da 

profissão com a classe trabalhadora.34 

Como citado acima, o NASF por ser um espaço sócio ocupacional novo para 

o Assistente Social em Uberaba, é míster que seja desvelada as relações de 

produção e reprodução de seu trabalho, bem como a identidade profissional que 

vem sendo construída no espaço de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 “[...] as necessidades sociais referidas às demandas são mera aparência que não expressam as 

necessidades sociais reais da classe trabalhadora, e inclusive as transfigura em seu contrário.” 
(HELLER, 1978, p. 82). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Postular uma discussão parcamente acessada no interior da profissão, não é 

tarefa fácil! Mas se constitui basicamente em um compromisso profissional, com a 

categoria e sociedade, bem como a seriedade com a produção do conhecimento. 

Não é que centralidade do trabalho tenha deixado de aparecer nos discursos 

e produções dos Assistentes Sociais, mas em grande parte dos casos, tem sido 

tratada com doses cavalares de parcimônia.  

O Serviço Social ao longo de sua trajetória sofreu diversas transformações 

em relação ao seu direcionamento ético-político e teórico metodológico. A direção do 

Projeto ético político da profissão se apresenta no mesmo ideário da tradição 

marxista.  

De acordo com Paulo Netto (1991 apud SANT’ANA, 2012, p. 144): 

     
[...] a renovação do Serviço Social fez-se a partir de três direções: uma, 
hegemônica até o final dos anos 1970, é denominada modernizadora e 
realiza um esforço para que o Serviço Social modernize-se de maneira a 
atender às demandas postas pelo projeto desenvolvimentista que estava 
em curso no país; a outra tenta recuperar os traços mais conservadores do 
Serviço Social, mas que requisita para si a inspiração fenomenológica; e 
por fim, a corrente que vai ganhar maior destaque a partir da década de 
1970, cuja inspiração teórica vai se dar a partir das fontes marxianas. 

 

Denota-se então a importância do Movimento de Reconceituação da 

profissão. A essa maneira, é verificado que a aproximação da profissão com a teoria 

marxiana representa a sobrevivência de um ideário crítico comprometido com as 

transformações societárias de base. 

A ainda incipiente apropriação da Teoria Crítica por parte dos Assistentes 

Sociais, não é somente repercussão da formação pretérita, de um currículo 

antagônico ao atual. O direcionamento teórico que (ainda) vem sendo construído 

pode ser observado em grande parte das produções científicas da área, que mesmo 

dizendo carregar consigo a essencial dialética, se perde no meio do método, 

contribuindo para engrossar a lista de estudos fastidiosos e vulgares da profissão35.  

Alocar o debate da materialidade do trabalho, resgatando teses de expoentes 

da profissão (como Lessa e Iamamoto), para o interior de um serviço de saúde 

determinado, especificamente o NASF de Uberaba, embora apesar de ser um 
                                                 
35 Acerca da necessária apropriação da Teoria Crítica no Serviço Social e os rebatimentos do 

pensamento pós-moderno na profissão, ver a obra de Josiane Soares Santos (2007).  



estudo de caso, pode ser, em certa medida, generalizado para outros espaços 

sociocupacionais do Serviço Social, favorece a identificação da racionalidade 

impressa neste trabalho.  

A discussão do trabalho profissional do Assistente Social na política de saúde, 

de fato não é inovadora e tampouco desprezível, no entanto, este trabalho objetivou 

responder questões que ainda se apresentavam latentes no interior de algumas 

produções, como por exemplo, resgatar a discussão da materialidade  e centralidade 

do trabalho, a partir da crítica radical relacionando com o espaço sócio-ocupacional 

da  política de saúde, assim como os rebatimentos da identidade profissional na 

gestão das políticas públicas. Ou seja, “[...] desvendar a profissão é, também, 

elucidar a herança cultural a partir da qual se constrói a explicação sobre o seu 

fazer, expressa no discurso profissional.” (IAMAMOTO, 2008, p. 27). 

Retomar as teses de Iamamoto (2000, 2008) e Lessa (2011, 2012) – exercício 

que foi feito no primeiro capítulo deste trabalho - é um movimento importante no 

sentido do entendimento do Serviço Social para além do manejo procedimental dos 

instrumentais técnicos operativos da profissão, nesta mesma direção o capítulo se 

ocupou também em manter o discurso da centralidade do trabalho aquecido na 

produção do conhecimento, bem como oferecer a realidade captada nos espaços 

profissionais e como esta vem se relacionando com aquilo que vem sendo produzido 

na academia.  

Lessa diz ser um engano de Iamamoto (2000) reduzir qualquer trabalho à 

práxis, pois como já dito aqui, o autor defende que o Serviço Social não é trabalho, 

(pois para o autor, o trabalho se dá unicamente por meio do intercâmbio orgânico 

com a natureza), porém dele resulta-se um produto material, já Iamamoto considera 

o Serviço Social trabalho e que dele, resulta-se produtos não materiais. Assim, 

confirma-se que as teses estão em um esquema diagonal, onde traçadas cada uma 

por uma  linha reta, nunca se cruzarão. 

Lessa com sua tese anseia contribuir na luta contra a brutal ofensiva do 

pensamento conservador que tem se instaurado no interior da profissão e, ao 

mesmo tempo e também na mesma direção, Iamamoto (2008, p. 55)  o retruca 

expondo que há teses que “[...] reduz [em] a noção de trabalho em Marx ao trabalho 

material, que implica uma transformação imediata da natureza, segmentada das 

relações sociais que o constituem.” 



A consideração que se tira das duas teses é o empenho dos autores em 

manter o debate da centralidade do trabalho aquecido no interior da profissão, e que 

assim como a classe trabalhadora ou como nos termos de Antunes (2006) a classe-

que-vive-do-trabalho, se tornou complexa e heterogênea, o mundo do trabalho 

também. Neste sentido, é preciso então considerar as duas teses (de Iamamoto e 

Lessa) como condutoras de um Serviço Social comprometido com a Teoria Crítica, 

reafirmando aí o primado de totalidade marxista. 

Com isso é preciso reafirmar que a necessidade de apropriação deste debate 

por parte dos Assistentes Sociais é então a mesma necessidade que se tem de 

“tomar as coisas pela raiz”, para que as intervenções profissionais não se tornem 

produtos de uma apologia invertida que servem basicamente ao capital. 

O segundo capítulo ao retratar um pouco da historicidade do lócus da 

pesquisa, o município de Uberaba-MG, resgata os condicionantes políticos 

econômicos e sociais na conformação da política de saúde local. A apreensão 

destes condicionantes é condição sine qua non para o entendimento do trabalho 

profissional do Serviço Social em seus espaços sócio-ocupacionais.  

Fazer o resgate da forma como as políticas sociais estão organizadas na 

contemporaneidade, em especial, a política de saúde é necessário no sentido de 

subsidiar e entender o direcionamento social e político da gestão da mesma, o que 

inevitavelmente conflui no trabalho profissional do Assistente Social, bem como nas 

respostas ético-políticas e competências profissionais construídas pelos sujeitos 

individuais e coletivos, que enquanto categoria, vem construindo o arcabouço de 

leis, normas e diretrizes para o direcionamento e efetivação do trabalho profissional.  

O arcabouço neoliberal instalado na racionalidade da política de saúde 

atualmente entendido pela incorporação de empresas como a EBSERH, e outros 

moldes de privatização representam “[...] limites para a materialização da reforma 

sanitária e do SUS conforme seu marco legal constitucional e suas leis orgânicas.” 

(SOARES, 2012, p. 87), bem como a precarização das relações e condições de 

trabalho dos profissionais da saúde. 

A necessária resistência ao modelo privatista instaurado na política pública de 

saúde, tem sido o grande mote do coletivo “Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde” (online), movimento que tem como um de seus protagonistas Maria Inês 

Bravo, grande expoente do Serviço Social na luta pela Reforma Sanitária. A recente 

explosão das manifestações sociais no Brasil, que tiveram como estopim o aumento 



da tarifa de ônibus, também cobrou uma saúde pública melhor. “O copo estava 

prestes a transbordar”, e seria, portanto, inevitável que o “grito” por uma política de 

saúde melhor não fosse deflagrado.  

E por melhor saúde pública, devemos entender uma mudança estrutural, que 

dentre outras questões, contemple um financiamento assaz, condições e relações 

de trabalho dignas, transparência na gestão e repúdio total à privatização, e ainda 

uma formação profissional (graduação e especialização) que seja capaz de 

comprometer e “tocar” os profissionais pela luta da saúde pública. 

Esta necessidade de profissionais da saúde comprometidos com a saúde 

pública, pode ser evidenciada nos acontecimentos últimos, como a promessa da 

vinda de médicos estrangeiros para o Brasil (TRIVELATTO, 2013, online), 

consentimos que não somente a formação em saúde pública seja suficiente e 

consiga criar instantaneamente profissionais da saúde militantes da Reforma 

Sanitária, pois um pensamento deste desconsideraria o  substrato capitalista em que 

estamos envolvidos. 

E são essas as características que assinalam o chamado “mercado 

profissional” em que os Assistentes Sociais – e demais trabalhadores - estão 

inseridos. O segundo capítulo deste trabalho se responsabilizou então em trazer à 

tona a imersão no cotidiano sofrida pelos Assistentes Sociais como elemento central 

do debate diário, movimento que contribui com a erradicação do conservadorismo 

da profissão. 

A apreensão dos Assistentes Sociais acerca de seu processo de trabalho no 

interior do NASF pôde contribuir em dois sentidos: o primeiro no entendimento dos 

Assistentes Sociais sujeitos desta pesquisa em relação ao seu processo de trabalho 

cotidiano – mais fomentado pelas exigências institucionais do que propriamente um 

projeto coletivo da profissão -, e o segundo, no sentido de conceber as percepções 

dos Assistentes Sociais trabalhadores do NASF de Uberaba em relação à 

materialidade de seu trabalho. 

Apesar de o Serviço Social dispor de uma formação que motive ética e 

ideologicamente a busca por outra sociedade que não coadune com o modo de 

produção e reprodução capitalista, na APS (assim como nos demais espaços sócio-

ocupacionais) a necessária apreensão da realidade – que de fato não é um 

movimento fácil – sofre constantemente tentativas de sabotagem, frente às 

“demandas” que historicamente foram instituídas para o Serviço Social. 



O profissional sem a capacidade de enxergar essas determinações, deixa a 

subjetividade da profissão a mercê dos interesses institucionais. Há que se ter fôlego 

para o enfrentamento daquilo que é requerido para a profissão, que não raro não 

escapam do campo da superficialidade. 

Os Assistentes Sociais são profissionais que se encontram inseridos na 

divisão social e técnica do trabalho, e também por isso sofrem com a precarização 

das relações e condições de trabalho. Deste modo, além destes profissionais 

carregarem consigo o saldo da precarização do trabalho, carregam também um 

ideário próprio de sua formação, enfeixado pelo seu Projeto Ético Politico, que busca 

romper com o modelo que está posto, ou seja, estabelecem a  busca por justiça 

social. 

Vivenciar “na pele” a necessidade de suprir suas condições objetivas e materiais 

– como expressado no capítulo terceiro – na busca pelo adicional de  produtividade ao 

(parco) salário, é a realidade do “precariado36” (ALVES, 2012b) que vai ao encontro da 

realidade do Assistente Social do NASF de Uberaba-MG.     

 Com isso, é verificado como provocação para os Assistentes Sociais do 

NASF, romper com a aparência, daquilo que é requerido na profissão. 

Primeiramente, no caso do município pesquisado, o fato de a presença do 

profissional ser recente, ou seja, o Assistente Social ainda se configura no espaço 

do NASF como um “outsider” (ELIAS; SCOTSON, 2000), em relação às demais 

categorias profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia Saúde da 

Família e posteriormente devido às determinações históricas que a profissão carrega 

consigo que sofrem com os adjetivos de beneficência e humildade. 

Este duplo movimento trazido pelo capítulo segundo, coopera para a 

importância do arcabouço teórico da profissão nos espaços para além da academia. 

Ou seja, é verificado que o arcabouço teórico contribui para que os profissionais 

sejam capazes de analisar criticamente o movimento macrossocial que engendram 

as expressões da questão social, e caso isso não ocorra, ficam então os 

                                                 
36 Giovanni Alves (2012a) disseminador do termo precariado, define este grupo como jovens 

diplomados desempregados ou inseridos no mercado de trabalho de forma precária, com vistas 
apenas a subsidiar suas dívidas advindas de suas necessidades mínimas como saúde, habitação, 
transporte, entre outros. A figura do precariado tem se ratificado nas atuais crises do capitalismo 
global, atingido até mesmo países da Europa – tomemos como exemplo a crise de Portugal, muito 
bem captada e evidenciada no vídeo-documentário Precários Inflexíveis sintetizada pelo 
depoimento de um precariado: “O mundo é tão parvo que para ser escravo é preciso estudar.” 
(ALVES, 2012a, online). 



profissionais engessados às demandas agenciadas pelo capital esboçando graves 

tons de naturalidade.   

Assim, outro desafio que se instaura para a profissão é a capacidade de “[...] 

romper [com] a inércia como se não fizessem diferença as alternativas que 

escolhemos a cada dia, como se não fosse a história a síntese dos atos singulares 

em tendências universais.” (LESSA, 2011, p. 327). 

Iamamoto (2008, p. 239-240) já alertara sobre a tríplice exigência colocada na 

atualidade para a profissão, sendo elas: 1) “[...] rigor e profundidade nas vertentes 

teóricas da profissão”, 2) “[...] atenção específica ao processamento de trabalho  

profissional cotidiano” e 3) “[...] aprofundar os estudos históricos sobre o Brasil 

contemporâneo.” Para a autora, a materialização destes itens, contribui para a 

formulação das necessárias mediações no trato da Questão Social, bem como com 

“[...] a ruptura do empirismo e utilitarismo – que tão fortemente grassaram o passado 

dessa área profissional”. 

Recuperar as falas de um gestor, como é feito no capítulo final acerca da 

figura do Assistente Social é possível conceber a conformação da identidade da 

profissão na cena contemporânea, e mensurar o quanto o Movimento de 

Reconceituação tem alçado protagonistas. 

Questionar o vetor que impulsiona o ideário da gestão na escolha do 

Assistente Social possibilita então, verificar aquilo que o Estado tem esperado das 

intervenções destes profissionais, é inocência acreditar que em um Estado regido 

pelo capital, as forças sejam para instauração de um novo modelo social que supere 

aspectos do modelo vigente.  

Apesar do NASF ter sido institucionalizado legalmente por portaria no ano de 

2008, as produções do Serviço Social nesta área ainda são escassas e em grande 

parte contam com relatos de experiência que mais descrevem a estruturação desta 

política do que uma análise de conjuntura que favoreça a criação uma apreciação 

crítica das questões a serem enfrentadas. 

A presença do Assistente Social no espaço do NASF pode então favorecer e 

fortalecer o vislumbramento dos determinantes sociais da saúde, tão destacados e 

necessários no trabalho da APS, visto que:  

 
O espaço da política de saúde é um terreno árido de disputas de projetos e 
disputa de poder, principalmente devido ao caráter elitista trazido pela 
classe médica. Diante deste cenário, registra-se a importância de pensar 



um Serviço Social crítico no interior da política de saúde, contribuindo para 
quebrar a visão patológica e curativa destes espaços. (MIRANDA; 
LOURENÇO, 2012, p. 435).     

 

Neste sentido, quando o Assistente Social não rejeita a visão patológica das 

expressões da questão social, acaba por desobrigar a materialização do Projeto 

ético político da profissão, restando apenas duas saídas trágicas às suas 

intervenções: o messianismo ou o fatalismo, como já exposto por Iamamoto (2000). 

Poucas coisas são piores que um profissional com amnésia histórica, a aceitação 

das constantes requisições do mercado profissional acabam por “fabricar” o 

enfraquecimento do que poderia ser uma luta revolucionária. 

O movimento que se mostra imperioso neste cenário é o de sair do universo 

imposto pelo cotidiano e as requisições que são dirigidas ao profissional.                 

A força para realizar essa emersão só será dada por meio do acúmulo teórico da 

profissão e especialmente uma apropriação qualitativa da Teoria Crítica. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTAL I  
 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada com as assistentes sociais do 

NASF/Uberaba 

 

 

1) Descrição do processo de trabalho do assistente social do NASF em Uberaba-

MG. 

 

2) Importância de ter um assistente social nas Estratégias Saúde da Família.  

 

3) Identificação das diversidades e potencialidades do espaço sócio-ocupacional do 

NASF.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE B - INSTRUMENTAL II 
 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada com a Diretora do Depto de Atenção Básica 

do município na época da implantação do NASF 

 

1- De acordo com a Portaria que cria o NASF, percebe-se que poderiam integrar 

este núcleo outras diversas categorias profissionais. Critérios para a escolha do 

assistente social para compor o NASF. (identificar o contexto histórico e político 

do município em que se deu esta escolha e ainda analisar o que impulsionou esta 

escolha, se havia um conhecimento concreto do exercício profissional do 

assistente social ou almejavam-se práticas assistencialistas diante da identidade 

atribuída). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A - CARTA ACEITE 
 

 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	BANCA EXAMINADORA
	AGRADECIMENTOS
	LISTA DE SIGLAS
	LISTA DE TABELAS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1 SUBSIDIANDO O DEBATE DA CATEGORIA TRABALHO PARA O SERVIÇO SOCIAL
	1.1 Processo de Trabalho e Práxis
	1.2 Trabalho Profissional em Saúde

	CAPÍTULO 2 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS E ALGUMAS PARTICULARIDADES DO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG
	2.1 Breve histórico de lutas no SUS
	2.2 Estratégia Saúde da Família: espaço necessário de atuação do Serviço Social
	2.3 Atuação do Assistente Social no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
	2.4 O Cotidiano e a Materialização do Projeto Ético-político do Serviço Social na Atenção Primária à Saúde

	CAPÍTULO 3 O OLHAR DO GESTOR SOBRE O TRABALHO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	3.1 Percurso Histórico e Político da Habilitação do NASF em Uberaba
	3.2 O Discurso e o Olhar do Gestor diante a Inserção do Assistente Social no NASF

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES
	ANEXOS

