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RESUMO 

 
 
Este trabalho monográfico tem por objetivo discutir o pragmatismo no Serviço Social e suas 
principais características, buscando desvelar seus rebatimentos na prática profissional 
contemporânea do Serviço Social na política pública de saúde e as possibilidades de 
superação que se apresentam para os profissionais. Ao considerarmos o pragmatismo como 
uma ideologia que tem por características a imediaticidade, a supervalorização da experiência, 
a desvalorização do conhecimento histórico e teórico, através da negação de conceitos 
conclusos, consideramos que uma prática profissional pautada no pragmatismo traz aos 
assistentes sociais constantes desafios na realização do seu trabalho nas unidades de saúde, 
que tem como características a imediaticidade das demandas. As características pragmáticas 
que se espraiam pela sociedade e por conseguinte se entrelaçam a realização do trabalho 
profissional, abrem as portas para a discussão da dicotomia entre teoria e prática na profissão, 
somados a burocracia e o conservadorismo que se apresentam no cotidiano juntamente com as 
condições conjunturais da sociedade brasileira. Neste sentido, pensar a prática profissional do 
Serviço Social contemporâneo implica pensarmos nos múltiplos fatores que atravessam essa 
prática, permeada pelo pragmatismo presente no cotidiano,  com enfoque para as 
particularidades do trabalho profissional realizado na política pública de saúde em Campos 
dos Goytacazes/RJ, observado a partir da participação na disciplina de estágio supervisionado 
na Unidade Pré Hospitalar de Ururaí entre os anos de 2017 e 2018,  que nos permitiram 
concluir a necessidade de discutir a prática profissional e os enlaces pragmáticos  no cenário 
contemporâneo. 
 

 

 

Palavras-Chave: Pragmatismo, Imediaticidade, Política Pública de Saúde, Prática 
Profissional, Serviço Social. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
This monographic work aims to discuss pragmatism in Social Work and its main 
characteristics, seeking to unveil its rebounds in the contemporary professional practice of 
Social Work in public health policy and the possibilities of overcoming that are presented to 
the professionals. Considering pragmatism as an ideology whose characteristics are 
immediacy, overvaluation of experience, devaluation of historical and theoretical knowledge, 
through the negation of conclusive concepts, we consider that a professional practice based on 
pragmatism brings to social workers constant challenges in carrying out their work in health 
facilities, which has as its characteristics the immediacy of the demands. The pragmatic 
characteristics that spread across society and therefore intertwine the realization of 
professional work, open the doors to the discussion of the dichotomy between theory and 
practice in the profession, added to the bureaucracy and conservatism that are present in daily 
life together with the conjuncture conditions of Brazilian society. In this sense, thinking about 
the professional practice of contemporary Social Work implies thinking about the multiple 
factors that cross this practice, permeated by the pragmatism present in daily life, focusing on 
the particularities of professional work performed in public health policy in Campos dos 
Goytacazes/RJ, observed from the participation in the supervised internship discipline at the 
Ururaí Prehospital Unit between 2017 and 2018, which allowed us to conclude the need to 
discuss professional practice and pragmatic links in the contemporary scenario. 
 
 

 
Keywords: Pragmatism, Immediacy, Public Health Policy, Professional Practice, Social 
Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

          O trabalho monográfico “PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

NA SAÚDE: DIFICULDADES E POSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO DO 

IMEDIATISMO’’ aqui apresentado é fruto de uma inquietação acadêmica suscitada na 

graduação e aflorada a partir da realização da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Serviço Social, entre os anos de 2017 e 2018, na Unidade Pré-Hospitalar de Ururaí, em 

Campos dos Goytacazes/RJ, sobre a prática profissional no campo da saúde e os enlaces  

pragmáticos sobre o trabalho neste campo, reconhecemos que uma prática pragmática não se 

limita apenas ao trabalho profissional do Serviço Social, no entanto, aqui importa-nos discuti-

lo sob esta perspectiva. 

Temos por objetivo, discutir as características da ideologia pragmática e seus impactos 

na profissão, pensando criticamente os múltiplos elementos conjunturais e as particularidades 

da política pública de saúde no território de Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de reconhecer 

as dificuldades que uma prática pragmática apresenta para a atuação profissional do Serviço 

Social e as possibilidades de superação da mesma. 

A partir das experiências vivenciadas no estágio, em uma unidade de saúde que 

atendia demandas de ambulatório e urgência e o trabalho do Serviço Social realizava-se em 

regime de plantão 24 horas, estas particularidades do trabalho, na política de saúde, nos 

chamaram  atenção e suscitaram o debate no âmbito da imediaticidade das demandas em 

saúde e as possibilidades de atuação nestes espaços. Pensar em como o trabalho pode ser 

realizado de maneira qualificada e com reflexões críticas, dentro de uma dinâmica de trabalho 

que não favorece esta atuação e sim uma atuação imediata, se tornou para nós, de suma 

importância, à medida em que os discursos pragmáticos preenchem a categoria profissional no 

cotidiano do trabalho. 

O presente trabalho, portanto, apresenta reflexões acerca do surgimento do 

pragmatismo e suas principais características, movimento histórico necessário para 

compreendermos como estes ideais se aproximam da prática profissional do Serviço Social, 

considerando a conjuntura social no sistema capitalista, sendo o pragmatismo um produto que 

fortalece a reprodução deste sistema e não obstante, também, a reprodução de uma prática que 

reforça o conservadorismo na profissão. 

De acordo com Guerra (2013) o Serviço Social se encontra no âmbito da divisão social 

e técnica do trabalho, por ser uma profissão de caráter interventivo que se institucionaliza a 
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medida em que precisa responder às demandas fruto das expressões da questão social, cuja 

fonte encontra-se ligada às condições econômicas e políticas. Neste sentido, seu caráter 

interventivo vinculado aos elementos que estruturam o seu cotidiano, ou seja, as conjunturas 

sociais que estabelecem relações com a questão social, se materializam através das políticas 

sociais, objeto pelo qual se dá a mediação das múltiplas expressões da questão social.  

 
 

É neste quadro que o pragmatismo, como representação ideal da 
imediaticidade do mundo burguês, encontra o solo mais adequado para 
influenciar a profissão dos pontos de vista prático e profissional, teórico e 
ideopolítico. Porque considera que o significado das coisas, dos processos e 
das práticas sociais, reside neles próprios e rebate sobremaneira nas 
intervenções sociais e profissionais, afetando não apenas as profissões dos 
assistentes sociais, mas os sujeitos sociais do mundo burguês e as profissões 
interventivas como um todo. (GUERRA, 2013, p. 40) 

 

 
A partir de uma perspectiva de análise em concordância com a ideologia marxista do 

materialismo histórico dialético, reconhecemos que, no momento em que a profissão se 

aproxima da produção marxista e a reconhece enquanto conhecimento que norteará a sua 

formação, múltiplas divergências se apresentam em relação a ideologia pragmática.  

Assim sendo, de acordo com o CFESS (2009), os segmentos da categoria profissional 

que buscavam, através do “Congresso da Virada”1 uma transformação de sua consciência 

política e a renovação do seu direcionamento, voltados à crítica do conservadorismo e do 

sistema capitalista, alinhados a uma perspectiva marxista para a construção do seu projeto 

ético-político, encontravam entraves objetivos e subjetivos, na prática cotidiana do trabalho, 

que ligados aos enlaces  pragmáticos distanciavam o profissional dessa renovação política que 

a profissão vinha (e vem) construindo. No entanto, de acordo com Heller (1970), importa-nos 

 

1 Assim ficou conhecido o III CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, ocorrido em 19 de setembro 
de 1979, no Anhembi, em São Paulo. Alimentados por uma conjuntura sócio-histórica adversa, Assistentes 
Sociais começaram a tecer o entendimento do Serviço Social nos marcos da relação capital/trabalho e nas 
complexas relações entre Estado e Sociedade. A “Virada” teve o sabor de descortinar novas possibilidades de 
análise da vida social, da profissão e dos indivíduos com os quais o Serviço Social trabalha. Dali em diante, a 
realidade em sua dinamicidade e dimensão contraditória torna-se o chão histórico prenhe de lições cotidianas por 
meio do protagonismo das lutas da classe trabalhadora e dos sujeitos profissionais que passaram a apreender as 
necessidades reais vivenciadas pela população como demandas postas ao Serviço Social. [...] Entenderam, 
também, que o conformismo que se reproduz na vida cotidiana de amplos segmentos da população diz respeito 
ao modo de vida instituído pelo projeto do capital que atua na produção de diferentes níveis de exploração e de 
opressão, na perspectiva de assegurar a reprodução de seu projeto de acumulação. [...] Contra o pragmatismo, o 
conservadorismo e a suposta neutralidade defendidos pelo Serviço Social tradicional, o projeto profissional do 
Serviço Social brasileiro [...] foi fundado na luta política por liberdade, trabalho e direitos. É na trincheira da 
resistência e do enfrentamento que as entidades nacionais da categoria e Assistentes Sociais em diferentes 
recantos deste país assumiram explicitamente seu compromisso com os interesses do trabalho. (CFESS, 2009). 
Ver: http://www.cfess.org.br/arquivos/congresso.pdf 
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ressaltar que no cotidiano existe, também, a possibilidade da transformação, não sendo o 

pragmatismo um fardo imutável neste cotidiano. 

Desta forma, para nós o debate se faz necessário a medida em que uma prática 

pragmática redireciona a atuação profissional para os rumos conservadores, burocráticos e 

acríticos que reforçam o discurso de dicotomias entre a teoria e prática, afastando os 

assistentes sociais das prerrogativas para uma atuação em confluência com o Projeto Ético-

Político da categoria profissional. 

Outrossim, o interesse por este estudo parte da observação do trabalho profissional, 

possibilitado  pelas disciplinas de estágio supervisionado (IV, V e VI), realizadas entre o 

segundo semestre do ano de 2017 e o segundo semestre do ano de 2018,  na Unidade Pré-

Hospitalar de Ururaí, em Campos dos Goytacazes/RJ, a partir da supervisão direta de um 

profissional do Serviço Social que atua em regime de plantão 24 horas, nesta unidade de 

urgência, alinhada às discussões, possibilitadas nas salas de aula, nas referidas disciplinas, 

com o supervisor acadêmico e com outras colegas estagiárias, que compartilhavam o campo 

das urgências e emergências, nas unidades de saúde em Campos dos Goytacazes/RJ. Neste 

sentido, foi suscitado o debate sobre a realização do trabalho profissional na política pública 

de saúde e suas particularidades, deixando pairar sobre nós a seguinte indagação: seria o 

campo da saúde, por suas particularidades do trabalho, um campo privilegiado para a 

reprodução de uma prática pragmática? 

A política pública de saúde traz em seu bojo as lutas e as contradições fruto do sistema 

de produção capitalista e das relações que este estabelece com o Estado. Na atual conjuntura a 

presença do neoliberalismo, da crise econômica, política e social do país tornam-se agravantes 

sobre essa política pública, lócus do  trabalho dos assistentes sociais e, desta forma, pensar a 

política pública de saúde implica-nos discutir a sua historicidade, os impactos da atual 

conjuntura sobre o Sistema Único de Saúde e os rebatimentos destas questões no  trabalho dos 

assistentes sociais, problematizando a atuação profissional e o fortalecimento dos discursos 

pragmáticos nesta conjuntura. 

A questão aqui apresentada parte, assim, do pressuposto sobre o tipo de trabalho 

exigido dos profissionais da saúde, principalmente, nos plantões, onde a urgência das 

demandas, muitas vezes, cobra dos profissionais uma atuação imediata. Neste sentido, a 

característica do trabalho em um plantão também pode ser um fator que dificulta o 

acompanhamento de uma demanda e, assim, múltiplos fatores conjunturais se somam ao 

trabalho no campo da saúde se configurando como obstáculos ao fazer profissional. 



12 

 

Desta forma, inicialmente, na metodologia do presente trabalho, pretendeu-se  

entrevistar os profissionais de outras unidades de saúde para além da Unidade Pré-Hospitalar 

de Ururaí,  na cidade de Campos Goytacazes/RJ, a fim de coletar informações que nos 

permitissem reconhecer a prática profissional dos assistente sociais nestes espaços, assim 

como, as dificuldades e as possibilidades da atuação nos espaços de trabalho. No entanto, 

devido às condições objetivas relacionadas à implementação do Comitê de Ética em Pesquisa, 

pela UFF - para apreciação de projetos de pesquisa que envolvem pessoas -, reconhecemos 

que a espera para o seu pleno funcionamento atrasaria o cronograma de construção deste 

trabalho monográfico e, sendo assim, optamos por não realizar uma pesquisa de campo, como 

complemento do percurso metodológico.  

Para tanto, recorreu-se às experiências vivenciadas no campo de estágio através do 

diário de campo e das discussões vivenciadas em sala de aula, na disciplina de estágio 

supervisionado, que ampliaram a nossa compreensão sobre a atuação profissional na área da 

saúde e as influências pragmáticas. Assim sendo, este trabalho teve sua metodologia 

embasada em pesquisas bibliográficas e, por isso, acreditamos que tal mudança não afetou o 

objetivo do mesmo, pois as experiências vivenciadas na disciplina de estágio supervisionado, 

aliadas a pesquisa teórica, propiciaram elementos significativos para uma discussão profícua, 

sem prejuízos para o tema. 

Sendo assim, lançamos mão das referências bibliográficas de autores com Brandão 

(2013) e Waal (2007) para discutirmos o pragmatismo e seus fundamentos; Netto e Falcão 

(1987) e Heller (1970) para a discussão do cotidiano como espaço de reprodução do trabalho 

profissional e também do pragmatismo; Coelho (2010), Barroco e Terra (2012) e Boschetti 

(2015) para discutirmos os rebatimentos pragmáticos no Serviço Social, juntamente com 

Bravo (2007, 2004 e 1996); Buss (2010), Teixeira (2006) e  Mendes (1999)  para discutirmos 

a  Política de Saúde no Brasil, a Reforma Sanitária, o Sistema Único de Saúde e a atuação 

profissional nessa política. 

Portanto, esse trabalho conta com dois capítulos. No primeiro capítulo intitulado 

“PRAGMATISMO COMO EXPRESSÃO DA IMEDIATICIDADE E DO 

CONSERVADORISMO BURGUÊS”, buscamos nos aproximar dos fundamentos do 

pragmatismo, elencando suas principais características, os contrapondo com as diretrizes 

profissionais baseadas na produção marxista e analisando criticamente os rebatimentos 

pragmáticos na profissão do Serviço Social. 

No segundo capítulo, intitulado “SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE: A PRÁTICA 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUAL CONJUNTURA E OS 
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ENCLACES PRAGMATICOS”, realizamos um breve resgate histórico da Política Pública 

de Saúde no Brasil, juntamente com a análise da conjuntura social, para a  realização dessa 

política, problematizando a atuação profissional, a partir das experiências vivenciadas no 

Estágio Supervisionado em Serviço Social, na Unidade Pré-Hospitalar de Ururaí e as 

possibilidades de superação do imediatismo. 

É esse, portanto, o debate que propomos realizar, esperando que o material 

monográfico construído possa ser problematizado, por muitos outros, a partir destas pontuais 

reflexões. 
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1. PRAGMATISMO COMO EXPRESSÃO DA IMEDIATICIDADE E DO 

CONSERVADORISMO BURGUÊS. 

 

 

Ao longo deste capítulo discutiremos o pragmatismo como ideologia, sua estruturação, 

sua prática e os rebatimentos no trabalho do Serviço Social. Neste sentido, o pragmatismo 

enquanto questão contemporânea, vem sendo debatido no âmbito da categoria profissional 

sob o crivo da polêmica dicotomia entre a teoria e a prática, onde uma prática pragmática 

fortalece este discurso, pairando sobre o cotidiano da atuação profissional. 

Em algum momento na graduação ou na própria atuação profissional, o docente ou o 

discente já se deparou com esta discussão. Neste quadro de dilemas que se explicitam no 

cotidiano, importa-nos pensar o que é este tão mencionado pragmatismo e como suas 

características se entremeiam no Serviço Social ao longo das décadas.  

De acordo com Brandão (2013), o amadurecimento intelectual do Serviço Social 

possibilitou o questionamento a respeito das bases teóricas e ideológicas que incidiram 

influências sobre a profissão e, a aproximação com o viés  marxista, possibilitou à profissão 

realizar um aprofundamento sobre o sistema capitalista e suas engrenagens, proporcionando a 

crítica sobre o conservadorismo que se apresenta nas bases profissionais e se reatualiza ao 

longo da consolidação do exercício profissional.  

Neste sentido, propõe-se analisar o pragmatismo como um fenômeno que surge no 

século XIX, no seio do sistema capitalista e, para tanto, concordamos com Brandão (2013), 

quanto a constatação de que o pragmatismo se configura como uma forma de ser, pensar e se 

expressar da sociedade capitalista. O capitalismo enquanto sistema de produção econômico, 

exerce influências sob todo o tecido das relações sociais, transmutando-as. Em uma sociedade 

capitalista, a exploração do trabalho em função da mais-valia cria mazelas sociais, nas quais o 

assistente social encontra o lócus de sua atuação, as expressões da questão social.  

Desta maneira, o pragmatismo se insere na atuação profissional através de uma prática 

acrítica, que preza por produzir respostas imediatas a partir de análises individuais no 

cotidiano das relações sociais, que reforçam o neoconservadorismo na atuação profissional. 

Este projeto atende, assim, os interesses burgueses que através do neoliberalismo vem 

reforçando o discurso onde os gastos com o social corroboram para a crise do Estado. 

Contudo, no discorrer deste capítulo pretendemos trabalhar o pragmatismo como 

ideologia e como prática, aproximando-nos das perspectivas marxistas, a fim de problematizar 

seus rebatimentos na prática profissional do Serviço Social. 
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1.1. Pragmatismo como ideologia e como prática: divergências do marxismo 

 

 

O pragmatismo de acordo com Waal2 (2007), surge nos primeiros anos da década de 

1870 nos Estados Unidos, através de um grupo de rapazes que se reuniam regularmente para 

pensar sobre a filosofia e se intitulavam como “clube da metafísica”. Entre seus principais 

componentes encontravam-se Charles Pierce, considerado percursor do pragmatismo, William 

James e Jonh Dewey. Dentro da perspectiva do grupo, o pragmatismo não era considerado 

uma novidade e sim uma “adoção sistemática e consciente de um método que os filósofos 

vinham praticando desde a antiguidade - o pragmatismo então era um novo nome para antigas 

maneiras de pensar” (WAAL, 2007, p. 18). 

O pragmatismo clássico se desenha na sociedade americana em uma determinada 

conjuntura histórica pertencente ao século XIX e, desta forma, para pensar o pragmatismo se 

faz necessário relacioná-lo a uma maneira de existência em um determinado modo de 

produção e cultura, ou seja, na sociedade capitalista, mais precisamente na fase monopólica3 

do capital. De acordo com Brandão (2013), o pragmatismo se institui em meio a uma 

determinada ideologia, logo, possui também uma função ideológica.  

Nos discursos científicos existem imprecisões sobre a definição do pragmatismo, visto 

que, conforme Waal (2007), o pragmatismo, na visão de seus idealizadores, se configura 

como um método. No entanto, há de se encontrar variadas perspectivas de diversos autores 

que, de acordo com Brandão (2013), divergem sobre o pragmatismo ser uma teoria, um 

conceito, uma filosofia ou um movimento. Nesse sentido, vale registrar que Brandão (2013) o 

reconhece como uma ideologia e, em consonância com suas análises, assim o trabalharemos, 

ao considerar que esta ideologia4 rege um conjunto de práticas objetivas que podem 

determinar comportamentos em uma sociedade.   

 

2 Cornelis de Waal é escritor e  professor de Filosofia da Indiana University – Purdue University Indianapolis 
nos Estados Unidos e Editor-chefe de Transações da Sociedade Charles S. Peirce, onde dedica suas produções ao 
estudo sobre pragmatismo e seus fundadores, publicando diversas bibliografias sobre o tema ao longo dos anos. 
Ao discorrer sobre esse trabalho, nos utilizaremos de sua obra: “Sobre o pragmatismo”, do ano de 2007, 
traduzida e publicada pelas edições Loyola. 
3 A expansão monopolista provoca a fusão entre o capital industrial e o bancário – a concentração de produção e 
a expansão industrial transformam a competição em monopólio, dando origem a um gigantesco processo de 
socialização da produção – incluindo os inventos, o aperfeiçoamento técnico e a mão de obra mais especializada, 
que se choca com a apropriação privada. Neste processo de monopolização verifica-se uma ampla concentração 
e centralização bancária. Pequenos bancos são absorvidos pelos grandes, passando a ser incluídos em seus 
grupos ou consórcios, e unidades antes independentes são subordinadas a um centro único, que funciona como 
um capitalista coletivo, congregando capitalistas antes dispersos. (IAMAMOTO, 2015, p. 100) 
4 Importa-nos ressaltar que para além da compreensão do pragmatismo como uma ideologia, teoria, conceito ou 
movimento, como discutido anteriormente, sua representação como corrente filosófica por alguns autores 
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A ideologia pragmática toma força no ano de 1897, onde o pragmatismo se alastra 

pela sociedade americana e também em outros países, não se configurando como algo novo e 

sim como uma velha concepção que orienta as novas ações e que muito se assemelha ao ideal 

conservador, ou seja, constrói o novo, tendo como bases o velho.   

Em decorrência do pragmatismo se constituir como uma ideologia que nega conceitos 

conclusos, de acordo com Brandão (2013), se torna impreciso definir um significado concreto 

que o represente e, a partir desta máxima, importa-nos pensar criticamente o olhar pragmatista 

sobre conceitos e teorias, visto que uma teoria que aparentemente esteja acabada, não possui 

valor, pois, para os pragmatistas, a mesma pode ser modificada ao longo da história. 

De acordo com Brandão (2013), os percursores do pragmatismo apresentam núcleos 

de pensamentos em comum e, também, algumas divergências sobre o tema. No entanto, em 

consonância Pierce, Dewey e James apresentam o antifundacionalismo, o consequencialismo 

e o contextualismo, como categorias estruturantes da ideologia pragmática.  

O antifundacionalismo, conforme Brandão (2013), se contrapõe a qualquer tipo de 

pensamento que evidencie tratar-se de questões acabadas, que não sejam passíveis de 

mudanças. A afirmativa parte da ideia de que todo conhecimento que temos, tem como 

partida as experiências práticas da vivência na realidade do cotidiano. Neste sentido, o caráter 

histórico do conhecimento apresenta-se relativizado, pois a prática assume a maior 

importância neste contexto. 

 
 
Para seus propagadores, a busca por fundamento é, na realidade, a busca por 
segurança como objetivo de diminuir as incertezas. Tais pensadores dizem 
que os fundamentos são uma tentativa de buscar pela imutabilidade uma 
recusa às possibilidades de mudança e de revisão das considerações 
experimentais práticas. Esta é uma questão importante, pois há uma negação 
dos fundamentos e dos pressupostos teóricos. (BRANDÃO, 2013, p. 44) 

 

 

Esta concepção se apresenta fortemente em algumas profissões e, particularmente, em 

alguns momentos históricos, no Serviço Social, no que concerne a difusão da ideia de que a 

experiência é mais importante que o conhecimento, reforçando o discurso da existência de 

dicotomias entre a teoria e a prática, através da exaltação da experiência, em detrimento do 

conhecimento teórico. Assim, a experiência é vista como mais significativa e é apenas através 

 

também é existente, por se configurar como uma linha de pensamento pelo qual os homens podem compreender 
o mundo e reger suas ações sociais. A definição de pragmatismo portanto é difusa e múltipla dentro dos diversos 
autores que o discutem. 
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da prática que se adquire a experiência necessária para conhecer e atuar na realidade, 

desconsiderando o papel da teoria na interpretação da prática e da realidade. A experiência 

torna-se o princípio, o meio e o fim da compreensão profissional, e é só por meio dela que se 

adquire propriedades críticas de atuação. “É como se a teoria surgisse da experiência e da 

prática profissionais” (BRANDÃO, 2013, p. 41). 

Neste sentido, a pressuposição de que o acúmulo de conhecimentos só se faz possível 

através da experiência, desvaloriza a participação da teoria no processo do saber. O 

antifundacionalismo recusa a certeza, assim como, os conceitos de verdade5 e realidade6.  

 
 

Não negamos o fato de que as teorias precisam ter relação com problemas da 
realidade para serem relevantes. O acúmulo de experiências permite a 
elaboração de uma teoria, porém, isso não basta ao elemento teórico refletido 
e apropriado criticamente, que está além do acúmulo de experiências, mas 
que não as exclui. Outro equívoco é reproduzir a ideia de que a 
sistematização da prática consiste em produção de conhecimento teórico. A 
sistematização da prática permite a reprodução de conhecimento da realidade 
e sua reflexão, mas não é necessariamente uma produção teórica. Na 
realidade, o assistente social que busca sistematizar sua intervenção 
consegue conhecer melhor a realidade social e documentar os resultados de 
seu trabalho, mas é preciso que ele esteja orientado por uma teoria que lhe 
permita fazer uma leitura crítica. (BRANDÃO, 2013, p. 41) 

 
 

 
Aqui ressaltamos que a ideologia pragmática rejeita o fundamento para qualquer ação, 

pois, em suas perspectivas, uma teoria nunca está acabada, esta pode ser modificada de acordo 

com a prática e as experiências. Logo, nada se constitui como ser fundante de algo ou alguma 

situação. Importa-nos então, problematizar neste momento, o pragmatismo como uma 

ideologia que exalta a experiência prática, mas nega a construção histórica7 e, nesse sentido, 

 

5 Trata-se da teoria da verdade, que estabelece que as ideias são componentes da experiência e se tornam 
verdades. A verdade passa por um processo relacional e dinâmico. James afirma que o pragmatismo é o método 
que interpreta os conceitos através de suas consequências práticas. Por isso, nenhum conceito apresenta seu 
significado real e, portanto, nem mesmo as verdades provisórias poderão ser atingidas, de modo que reconhece 
apenas as práticas cognitivas e desconhece a objetividade e a verdade. As hipóteses, nesse caso, devem ser 
estabelecidas pela observação e pelo raciocínio. (BRANDÃO, 2013, p. 43) 
6 A realidade no pragmatismo é uma concepção voltada ao indivíduo, ou seja, a realidade é algo que cada 
homem traz em si, na vivência do seu cotidiano, não sendo tomada como algo que é palpável para um coletivo. 
Chamamos atenção para o perigo que se apresenta na concepção de realidade individual, uma realidade que não 
pertence a um grupo, não necessita de uma luta coletiva para a sua transformação, desta maneira, uma realidade 
individual corrobora para a fragmentação da questão social e da organização dos coletivos para o enfrentamento 
da mesma, elemento que muito interessa ao capital para que não haja enfrentamentos ao sistema. 
7 O pragmatismo descarta o passado e, de certa forma, nega a história. Sua preocupação é com o futuro, com as 
consequências das possibilidades. “O significado do pragmatismo, como qualquer outra teoria, só pode ser 
conhecido através do teste de suas consequências, isto é, por meio da prospectiva de um futuro ainda em 
formação”. (POGREBINSCHI, 2005, p.25 apud BRANDÃO, 2013, p. 40) 
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se apodera da máxima de que nada se conclui, pois tudo pode ser modificado, não existindo 

assim, uma verdade absoluta.  

Veja que não discordamos sobre a inexistência de uma verdade absoluta e nem de uma 

construção inacabada, pois o real se constrói e se reconstrói no cotidiano. No entanto, a 

história nos importa ao passo que, é através dela que se faz possível elencar os instrumentos 

fundantes de uma determinada questão. Ora, mesmo que os fundamentos de uma questão em 

cada conjuntura histórica se transmutem e frutifiquem novos elementos, pertencentes as 

relações sociais daquele dado momento histórico, sua gênese não se modifica. 

Observe que é aqui que discordamos, pois, tomemos como exemplo a questão social8. 

A mesma tem como fundamento, o sistema capitalista9 e, por mais que o sistema capitalista se 

transforme e se reestruture ao longo da história e, atualmente, apresente novas características, 

ainda que modificado hoje, continua a ser o vetor fundante da questão social e isso não pode 

ser modificado e, sim analisado, a partir de suas novas expressões. Neste contexto, a história 

se coloca como motor imprescindível para o conhecimento, mesmo que este esteja em 

constante transformação. 

Outra categoria da ideologia pragmática é o consequencialismo, este está diretamente 

ligado ao fato de que o pragmatismo sempre pensa no futuro, na tentativa de buscar antecipá-

lo através das consequências, almejando dentre as consequências a que será mais útil e 

vantajosa no presente, para que esta seja tomada. Ou seja, deve-se pensar em qual resposta 

será a mais útil para determinada consequência e sempre que esta aparecer, tal resposta deve 

ser aplicada, como um automatismo que despreza a necessidade da prática refletida.  

 

 
Os adeptos do pragmatismo buscam fazer experimentos para testar teorias e 
afirmações com o objetivo de indicar possibilidades futuras, mas não 

 

8 De acordo com Iamamoto (2015), a questão social tem sua origem na acumulação gerada pelo sistema 
capitalista, neste sentido a questão social é a expressão máxima da expropriação da mais-valia do trabalho. 
9 O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, que visa a maximização dos lucros. A 
base para sua consolidação se dá na divisão da sociedade entre os detentores do capital e dos meios de trabalho e 
dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. O capitalismo enquanto sistema 
econômico, detém influências sobre o tecido das relações sociais, estabelecendo intervenções nos campos 
políticos, culturais, éticos e sociais. Desta forma, o processo de produção de valor no capitalismo acontece via 
expropriação do valor que o trabalho produz, onde a parte mínima cabe ao trabalhador em forma de salário e a 
parte máxima é cooptada pelo seu empregador. No entanto, o capitalismo enquanto sistema de geração de lucros 
vem se transmutando e acoplando ao seu ciclo de geração de valor, novas formas de gerar o mesmo, um exemplo 
disto é o capital financeiro, que através da captação de juros cria lucros. De acordo com Iamamoto (2015), 
dissemina-se a ideia de que o capital se reproduz sozinho, do dinheiro que faz dinheiro, no entanto, isto se 
apresenta como a fetichização do capital, pois apesar de suas novas organizações, o trabalho e a expropriação 
ainda se constituem como motor fundante deste sistema que através da produção de riquezas produz também a 
pobreza e a exploração. Indica-se para a discussão deste tema a bibliografia de Marilda Villela Iamamoto (2015), 
“Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social”. 
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verdades ou confirmações imutáveis. Aí reside o pensamento 
consequencialista que testa todas as hipóteses para conhecer as 
consequências. (BRANDÃO, 2013, p. 44) 

 

 

E, a categoria contextualismo, presente no enlace pragmatista, reforça a ideia da 

prática pautada, principalmente, na experiência, pois, de acordo com Brandão (2013), trata-se 

de preservar as investigações relacionadas ao contexto em que estão inseridas, ou seja, no 

presente. Esta ação não leva em consideração a história e reforça o conservadorismo na 

prática, pois a questão que se apresenta no contextualismo tem por prioridade os contextos 

específicos. Por mais que se considere as outras dimensões da vida social, como a cultura, por 

exemplo, isto não é o suficiente para obter um conhecimento aprofundado sobre a realidade, 

quando esta encontra-se pautada apenas em análises do presente.   

 

 
Significa que os pragmatistas possuem uma tendência a priorizar os 
contextos específicos, são, portanto, singulares por não possuírem relação 
com a universalidade e suprimirem a particularidade. Esta é uma 
característica do pensamento conservador que se apresenta no campo das 
abstrações da universalidade e se mantém nos limites da singularidade sem 
trabalhar com as particularidades postas como campo das mediações. 
(BRANDÃO, 2013, p. 43) 
 

 

Assim sendo, a ideologia pragmatista, nessa perspectiva, importa-se com o futuro, 

desqualificando o resgate histórico como uma ação necessária para a compreensão dos 

fenômenos em decorrência de seus ideais característicos, que prezam pela experiência 

baseada no agora e pelas consequências futuras como as respostas úteis para o presente. Desta 

maneira, o pragmatismo prioriza a singularidade e a especificidade.  

Outrossim, ao discorrermos sobre o pragmatismo como  ideologia e  como prática, nos 

debruçamos em seus ideais característicos que, em suma, se diferenciam das perspectivas 

marxistas10 para o conhecimento da realidade, perspectivas estas que o Serviço Social 

enquanto profissão crítica, de caráter político e emancipatório vem, ao longo da história, se 

aproximando. Logo importa-nos pensar criticamente o pragmatismo como questão que pode 

 

10 O marxismo é uma ideologia, mas possui também um aspecto científico. Em síntese: “O marxismo é, ao 
mesmo tempo, ciência e ideologia, conhecimento e expressão, teoria que corresponde a determinadas 
circunstâncias e interesses sociais sem deixar de ser verdadeira, e ideologia cientificamente fundada” 
(VASQUEZ, 2007, p. 302 apud BRANDÃO, 2013, p. 50) 
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incidir forte influência sobre o Serviço Social, através da exposição de suas características 

divergentes. 

De acordo com Brandão (2013), para compreendermos o pragmatismo, como uma 

ideologia que se propagou nos Estados Unidos e em outros países, influenciando assim, 

muitas profissões, se faz necessário compreender o modo de pensar no sistema capitalista, 

considerando que o pragmatismo expresso por características singulares e específicas, muito 

se assemelha ao ideal do capital, que cada vez mais busca e foca o indivíduo, desqualificando 

o coletivo.  

Sendo assim, a construção de um saber baseado na experiência do agora reforça o 

ideal acrítico tão aclamado no capitalismo através de suas práticas alienantes. “Podemos 

incluir o pragmatismo como expressão de uma forma de propagar uma forma de ser, de 

pensar e de se expressar da sociedade capitalista” (BRANDÃO, 2013, p. 45). 

 

 
[...] a produção do capital subordina e assimila a si, progressivamente, todo o 
espaço e todo o sentido da vida individual e coletiva, tornando-a funcional à 
produção de si como lucro ampliado. Ou seja, o capital se faz totalidade e 
enquanto totalidade é ao mesmo tempo, produção de mercadorias, produção 
de classes, isto é, de relações sociais desiguais, que terminam por se tornar 
opostas, e produção de formas de consciência moral, enquanto princípios de 
uma visão de mundo. (FINELLI, 2003, p. 101 apud IAMAMOTO, 2015, p. 
52).  

 

 

Na obtenção do conhecimento, por meio de pesquisas concordantes com a ideologia 

pragmática, não se consideram o conhecimento teórico como um conhecimento que possa 

elucidar a prática, pois esta, como discutimos anteriormente, exerce uma relação de 

supremacia dentro do pragmatismo. Dissemelhantemente no marxismo, os conhecimentos  

teóricos e objetivos da realidade se configuram como elementos  imprescindíveis ao processo 

de estudo, pois busca-se olhar para o objeto na tentativa de desvelar a relação da aparência x 

essência, em um caminho de avanço ao conhecimento, neste sentido, nas análises marxistas, 

as teorias e as conjunturas históricas ocupam um lugar importante e não subjugado.  

No pragmatismo, visto que se nega, através do antifundamentalismo, qualquer 

conhecimento acabado e, proeminentemente histórico, o processo do saber, de acordo com 

Brandão (2013), corrobora para um conhecimento flexível, se levarmos em consideração que 

esse pode ser mudado a qualquer momento, de acordo com as experiências. 
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A partir de respostas pragmáticas, fica claro o papel que a experiência 
assume. Ela é o resultado e o processo de todas as propostas e finalidades. 
Por ser o aspecto mais importante, não admite proposições, conceitos, 
teorias. “A comunicação é sempre secundária em face a experiência; ela é 
sempre um meio, enquanto a experiência é sempre, e ao mesmo tempo, meio 
e fim”. (POGRENBINSCHI, 2005, p. 169 apud BRANDÃO, 2013, p. 46) 
 

 
 

Na contramão ao ideal pragmático, a experiência nas análises marxistas, de acordo 

com Brandão (2013) ao se debruçar sobre as análises de Vasquez (2007), tem relevância 

quando se efetiva na práxis da classe trabalhadora quando esta se insere na luta contra a 

alienação11. Nesse sentido, a consciência e a reflexão teórica junto da luta efetiva dos 

trabalhadores se configuram como uma tríade que representam uma práxis revolucionária. 

Ao tratar do senso comum no pragmatismo, de acordo com Brandão (2013), este se 

fortalece através de sua característica preferencialmente prática12, pois isola-se a teoria e a 

atuação permanece acrítica. Nesse sentido, diante de uma conjuntura que busca respostas cada 

vez mais rápidas, o praticismo13 é valorizado e, a atuação pragmática seduz pela facilidade e 

agilidade com que tudo pode ser respondido.  

Em contraposição, o senso comum nas análises com base em Marx, é caracterizado 

por ser um pensamento vulgar, acrítico, não aprofundado, um modo indutivo de pensar que se 

estabelece no cotidiano, e se apresenta como uma questão que deve ser problematizada, na 

busca pela compreensão, que se eleva do plano da aparência para o aprofundamento na 

essência, visando assim, uma prática pensada criticamente pelo desvelamento do real. 

Há pouco, refletimos brevemente, sobre a questão da verdade e, pela importância da 

análise, retomamos este outro ponto difuso entre o pragmatismo e o marxismo que, de acordo 

com Brandão (2013), está assim colocado: a verdade na ideologia pragmática é apreendida a 

partir de uma perspectiva individual, ou seja, daquilo que cada um em sua subjetividade 

compreende como sua verdade, desta forma, a verdade é sempre flexível e é determinada pela 

situação e o que nela se apresenta, para o indivíduo, como mais útil e vantajoso. “A verdade 

 

11 A alienação enquanto produto das relações humanas e de produção se expressa na medida em que o sujeito 
submerso ao cotidiano não visualiza os enlaces pelos quais encontra-se capturado, não reconhecendo que sobre 
as suas condições atuam forças que o moldam. De acordo com Iamamoto (2015), na sociedade burguesa quanto 
mais a produção capitalista se desenvolve, mais as relações de produção se alienam também, confrontando os 
homens com as potências externas que o dominam. 
12 A concepção de prática do pragmatismo possui uma conotação especifica: é uma ação na qual os indivíduos 
desenvolvem uma prática individual. Já a prática para o marxismo é uma ação transformadora que possui como 
cerne a perspectiva social. (BRANDÃO, 2013, p. 48) 
13 Por praticismo entende-se a aplicação de ações de cunho prático, com a inexistência de algum referencial 
teórico. 
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no pragmatismo é uma busca por resultados vantajosos para os interesses imediatos.” 

(BRANDÃO, 2013, p. 47). 

As discordâncias então, não se pautam na verdade em si e sim em sua perspectiva, 

visto que o marxismo também reconhece a existência de uma verdade, no entanto, esta refere-

se à existência de um conhecimento que se faz verdadeiro quando este propicia uma 

transformação na realidade. E, especialmente, quando a teoria descreve de maneira símil a 

realidade. Veja, aqui a verdade depende de uma apropriação coletiva, visto que é através do 

coletivo que as mudanças na realidade ocorrem e este movimento possui uma articulação com 

a totalidade.  

 
 
A utilidade de uma teoria, para o marxismo, é uma consequência da verdade, 
e não seu fundamento ou sua essência. Isso significa que a verdade existe 
independente da vontade individual, cabendo aos homens desvendá-la. E ela 
só pode ser desvendada através de uma apropriação teórica realizada por 
uma prática refletida, através da teoria. Logo, a teoria para o marxismo 
também possui uma utilidade, uma função, mas ela não é apropriada com 
fins utilitaristas. A diferença da concepção de verdade do marxismo para o 
pragmatismo é esclarecida da seguinte forma: “enquanto o primeiro procura 
provar o verdadeiro como reprodução espiritual da realidade, o segundo 
deseja provar o verdadeiro como aquilo que é útil” (VASQUEZ, 2007, p. 
242 apud BRANDÃO, 2013, p. 47)   
 

 

Ao aproximarmo-nos da teoria e da prática, ponto de discussão em vários segmentos 

da ciência e dentro do próprio Serviço Social, explicitamos mais uma dicotomia entre os 

ideais pragmatistas e marxistas. Brandão (2013), explicita que no pragmatismo há uma 

superelevação da prática, enquanto a teoria se configura como um processo que não está 

apartado da prática, porém sua ligação não exime uma unidade, sendo esta última um tanto 

desvalorizada. Enquanto no marxismo, a teoria e prática encontram-se “intimamente 

conectadas” (BRANDÃO, 2013, p. 48).   

Assim, os autores chamam a atenção para o discurso onde a prática é imposta como o 

fim da teoria, onde esta se coloca como capaz de substituir a teoria ou transformar-se em 

teoria.   

Importa-nos então problematizar nesta discussão, o quanto a ideologia pragmatista 

reforça o discurso de dicotomias entre a teoria e a prática, ou seja, a realidade no cotidiano se 

apresenta com diversos desafios que, muitas vezes, se manifestam de maneira fragmentada, 

impermeados pelos discursos do senso comum e pelos valores morais. Quando se diz que na 
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prática a teoria é outra14, se eleva uma grande questão e, quem encontra-se em “erro”? A 

teoria não tem poder para mudar a realidade, mas sim, para desvelá-la através da reflexão do 

que esta descreve. Esta, a teoria, pode não ser exatamente igual a prática, mas é um meio pelo 

qual a interpretamos. Se na prática não é possível identificar as reflexões que a teoria propôs, 

se faz necessário repensar esta prática, criticamente. A teoria, em tempo algum, se igualará a 

prática ou será capaz de interpretá-la, se o agente da prática não reconhecer nela uma 

importância. 

Ora, tomemos como exemplo a pobreza, se nas concepções do agente da prática esta é 

uma condição individual, meritocrática, sem qualquer ligação com fatores externos, nesta 

prática, a teoria que interpreta a realidade da pobreza, pela ótica das relações sociais de 

produção, não fará nenhum sentindo e não se aplicará a realidade. Ou seja, a teoria e a prática 

nunca se fundirão em uma ação de cooperação se o agente da prática não vislumbrar na teoria 

um meio pelo qual a realidade da sua cotidianidade é refletida.  

Quando se faz o uso da teoria para pensar criticamente a prática, nela encontramos 

fragmentos que fundamentam a discussão teórica e que nos possibilitam através de uma 

interpretação crítica, produzir respostas que se efetivem superando os discursos morais, do 

sendo comum, do individualismo e do conservadorismo, caminhando para uma práxis 

transformadora.  Isto proporciona, para o agente da prática, uma experiência crítica, que não 

se eleva sobre a teoria, mas que se faz possível por meio dela.  

Neste sentido, a prática, a teoria e a práxis não funcionam de forma fragmentada, 

individual e sim em conjunto e, de acordo com Brandão (2013), no marxismo, a prática se 

fundamenta como um critério de verdade, porém, esta relação se estabelece quando há uma 

vinculação teórica que permite a compreensão da prática, assim, a prática se apresenta como 

um critério de verdade e a teoria busca nela seu suporte. No entanto, esta relação não significa 

que a teoria seja subordinada à prática, pois a teoria esvaziada da ação não transforma a 

realidade, ou seja, é só através da prática pensada e refletida que a possibilidade de mudança 

se apresenta.     

Desta maneira, pensar teoria e prática sem considerar a prática como uma ação de 

transformação da realidade e sim como uma atividade individual, como no pragmatismo, 

 

14  Santos (2010) ao dissertar sobre a teoria e a prática, no seu livro: Na prática a teoria é outra? Mitos e dilemas 
na relação entre teoria, prática, instrumentos e técnicas no serviço social, vem salientar que estas encontram-se 
entrelaçadas, ou seja, a teoria se constitui como meio pelo qual é possível explicar e interpretar o objeto, e a 
prática  como uma ação de significado social. Neste sentido, a função da teoria encontra-se em tornar possível, 
ao profissional, a análise do significado social de sua atuação. “Portanto, relação teoria/prática encontra-se em 
uma apreensão teórica que possibilita a compreensão das práticas profissionais e a estrutura dos seus objetos” 
(SANTOS, 2010, p. 93). 
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torna-se um obstáculo que reforça a ideia dicotômica entre ambas. Diante disso, percebemos 

que o pragmatismo e o marxismo abordam categorias em comum, porém, em perspectivas 

diferentes. A primeira em uma perspectiva individual e imediatista e a segunda em uma 

perspectiva coletiva e transformadora.  

Nesse sentido, as concepções de verdade, teoria, prática e experiência são 

apresentados em ângulos difusos que nos permite identificar suas diferenças e problematizá-

las, a fim de compreender como estas ideologias, que divergem entre si, podem exercer 

influências sobre o Serviço Social.  

Contudo, compreender o pragmatismo e suas características se concebe como 

fundamental para pensarmos criticamente como o pragmatismo se insere na prática 

profissional15 do Serviço Social. Assim, uma atuação sobre uma perspectiva pragmatista, que 

preza pelo individualismo, nos afasta da apreensão da categoria de classe social e fragmenta a 

compreensão das expressões da questão social que se materializam como demandas 

profissionais.  

Ao fundamentar sua prática em uma ideologia pragmatista, que tem como 

prerrogativas a atuação acrítica, imediata e que nega as fundamentações históricas, o 

profissional de Serviço Social se aproxima do princípio da atuação conservadora, que 

reafirma o discurso da dicotomia entre a teoria e a prática e, assim, realiza o seu trabalho de 

forma mecanizada, distante de uma concepção ética e política, que a profissão vem 

empenhando-se para disseminar.  

Desta forma, compreendemos que a prática do Serviço Social, pautada em uma 

ideologia pragmática, implica em profusas divergências dos fundamentos e orientações que 

regem a profissão, ou seja, divergências na direção da garantia da qualidade dos serviços 

prestados, da ampliação e consolidação da cidadania e da superação do conservadorismo, 

como preconizado no Código de Ética Profissional.  

Essas concepções são antagônicas, ou seja, ao compreendermos o cotidiano como o 

espaço de atuação profissional e ao mesmo tempo, o espaço da disseminação da ideologia 

pragmática, identificamos uma substancial dualidade que impõe desafios à realização de uma 

prática profissional crítica e propositiva. Pela importância desta reflexão, problematizaremos 

 

15 Neste trabalho monográfico nos utilizaremos da categoria da prática profissional para realizarmos nossas 
análises sobre a atuação profissional do Serviço Social na saúde, pois, segundo Mioto (2014), a prática 
profissional se configura como um processo que correlata os saberes, estabelecendo uma relação entre a teoria e 
a prática, visando o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. Neste sentido, esta nos interessa à medida em 
que nossa discussão se encontra voltada para a importância da confluência das dimensões teórico-metodológicas, 
técnico-operativas e ético-políticas, para a realização de uma prática que ultrapasse as redomas acríticas e 
dicotômicas entre a teoria e a prática.   
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adiante, os rebatimentos de uma prática pragmatista na profissão do Serviço Social e no 

cotidiano das relações sociais.  

 

 
 

1.2. Influências do pragmatismo no Serviço Social contemporâneo e o cotidiano como 

espaço de reprodução. 

 
 
O pragmatismo enquanto ideologia, tem em suas características a negação do viés 

histórico, a supervalorização da prática e da experiência, assim como, um olhar 

individualizado e focado no presente. Todas essas características corroboram para uma prática 

acrítica e também imediata, pois a agilidade nas respostas e nos desdobramentos da ação é 

muito valorizada no pragmatismo. Assim sendo, se faz imprescindível pensarmos como uma 

prática pautada em uma ideologia pragmática incide influências sobre a atuação profissional 

do Serviço Social e, para isso, precisamos compreender a atuação no espaço de realização 

dessa prática, ou seja, no cotidiano. 

De acordo com Heller (1970), a vida cotidiana é a vida de todo ser humano 

independente do trabalho que ele desenvolve. A vida cotidiana é onde tudo acontece, os 

sentidos são despertados, as paixões, as ideias, as ideologias. É nesta vida que se desenvolve o 

trabalho, a família, as relações que estabelecemos em comunidade. A vida cotidiana é 

heterogênea e hierárquica e é onde aprendemos a “ser” e a nos comportar de forma 

socialmente aceitas, pois, a vida cotidiana é a vida do indivíduo, e este é sempre, 

simultaneamente particular e genérico. 

 
 
As necessidades humanas tornam-se conscientes, no indivíduo, sempre sob a 
forma de necessidade do Eu. O “Eu” tem fome, sente dores (físicas ou 
psíquicas); no “Eu” nascem os afetos e as paixões. A dinâmica básica da 
particularidade individual humana é a satisfação dessas necessidades do 
“Eu”. Sob esse aspecto não há diferença no fato de que um determinado 
“Eu” se identifique em si ou conscientemente com a representação dada ao 
genericamente humano, além de serem também indiferentes os conteúdos 
das necessidades do “Eu”. [...] Também o genérico está “contido” em todo 
homem e, mais precisamente, em toda atividade que tenha caráter genérico, 
embora seus motivos sejam particulares. Assim, por exemplo, o trabalho tem 
frequentemente motivações particulares, mas a atividade do trabalho - 
quando se trata de um trabalho efetivo (isto é, socialmente necessário) - é 
sempre atividade do gênero humano [...] portanto, o homem é um ser 
genérico, já que é produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e 
preservador do desenvolvimento humano; mas o representante do humano-
genérico não é jamais um homem sozinho, mas sempre integração (tribo, 
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demos, estamento, classe, nação, humanidade) -  bem como frequentemente, 
várias integrações -  cuja parte consciente é o homem e na qual se forma  sua 
“consciência de nós”. (HELLER, 1970, p. 20) 

 

 

Esta dualidade do ser particular e genérico, é o que permite ao homem a fuga do 

cotidiano através do atravessamento do eu, enquanto ser particular de necessidades 

particulares. Nenhum homem vive sobre a cotidianidade ou apenas no cotidiano, em fato, 

vivemos mergulhados no cotidiano, podendo emergir na superfície do pensamento crítico. Em 

suma, o pensamento cotidiano nos orienta para a realização de atividades rotineiras e nessa 

medida é possível concebermos que o pensamento e a ação, no cotidiano, se dão de forma 

imediata16, e a superação destas condições, de acordo com Heller (1970), só se faz  possível 

através da arte, da ciência e da moral, pois através destas categorias se elaboram a  

possibilidade para que o sujeito se eleve do seu “eu” particular para uma compreensão 

ampliada, voltada para o coletivo.  

O cotidiano enquanto espaço de reprodução da vida social, tem suas próprias 

características que lhe são pertinentes aos modos de vida que nele se estabelecem. O 

imediatismo se configura como um produto do cotidiano e se apresenta, proporcionalmente, à 

medida em que a vida se desenvolve, ou seja, se o cotidiano é o espaço da vida rotineira, 

espontânea, do senso comum, da prática impensada, que busca resultados rápidos e úteis, o 

imediatismo encontra-se coadunado ao cotidiano e é, portanto, característica que o forma e lhe 

confere validade enquanto espaço de reprodução. Desta maneira, uma resposta imediata que 

não precisa ser problematizada no campo amplo das mediações complexas se apresenta como 

uma característica intrínseca do cotidiano e, neste sentido, o imediatismo se faz presente de 

forma concreta, mas não absoluta, visto que, de acordo com Heller (1970), o cotidiano 

também é um espaço de movimentos que permitem a possibilidade de uma prática refletida. 

Outra característica do pensamento cotidiano é a ultra generalização, que de acordo 

com Heller (1970), os juízos ultra generalizadores são juízos provisórios, que a prática 

confirma durante um período, onde orientamos nossas ações, e estes juízos generalizadores 

quando põem em risco a integralidade da capacidade de um olhar mais amplo e crítico se 

tornam perigosos, pois, os juízos provisórios quando enraizados podem tornar-se prejuízos ou 

preconceitos.  

 

16 De acordo com Netto e Falcão (1987) a imediaticidade é uma característica do cotidiano, pois, neste contexto, 
o útil é o verdadeiro, ou seja, este é o critério da eficácia e, o critério de validez, é o da funcionalidade. 
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O pragmatismo como uma característica do cotidiano, se expressa por suas categorias, 

que tem neste espaço, um ambiente propício à sua execução. Suas principais categorias, 

antifundacionalistas, consequencialistas e contextualistas, que discutimos inicialmente, se 

fortalecem dentro do cotidiano através do imediatismo, dos juízos ultra generalizadores e do 

senso comum. Outrossim, o suprassumo da experiência, através da prática, também se 

fortalece no cotidiano, pois esta se configura com um berço para que estas categorias se 

engendrem na sociedade. Desta forma, concebemos o pragmatismo e o cotidiano, como 

categorias que se fundem em suas particularidades e que se complementam, existindo em 

razão uma da outra. 

Desta maneira, o cotidiano traz em si características próprias de comportamentos e 

pensamentos, assim, não há vida cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo, juízo 

provisório, ultra generalização, imediaticidade e tantas outras características que perpassam 

nossa existência, como ser individual e coletivo no cotidiano. No entanto, Heller (1970) 

salienta que essas características não devem se cristalizarem absolutos, pois há a possibilidade 

do movimento dentro do cotidiano, nesta razão, são vividas as oportunidades de superação, 

mesmo que momentânea, da alienação, que perpassa o cotidiano e é fortalecida pelas 

características pertencentes a ele, pois, a estrutura do cotidiano, embora propícia à alienação, 

não é, necessariamente, alienada. A alienação é um produto das circunstâncias sociais. 

O cotidiano pode ser compreendido como o berço das práticas pragmáticas, imediatas 

e conservadoras que se entrelaçam ao comportamento humano, no entanto, as características 

que circundam a vivência no cotidiano não são absolutas, nem tampouco únicas, a 

possibilidade do movimento da imersão à superfície de um concreto pensado nos apresentam 

o  oxigênio da crítica e do conhecimento, como possibilidades de movimento neste cotidiano. 

Assim, importa-nos desvelar as características que o cotidiano apresenta a princípio, 

para que consigamos compreender em que espaço se realiza o trabalho dos assistentes sociais 

e o que este espaço traz de particularidades que influenciam no resultado do trabalho. Desta 

forma, de acordo com Netto e Falcão (1987), a vida cotidiana se tornou o centro da atenção do 

Estado e da produção capitalista. 

A vida cotidiana, para além do pragmatismo que lhe é inerente, também é aonde as 

relações sociais se reproduzem, e essas atividades são dirigidas, em sua maioria, por um gesto 

mecânico e automatizado que conduz a consciência. Na vida cotidiana, o conjunto das 

atividades caracteriza a reprodução dos homens, de sua singularidade e criam a possibilidade 

da reprodução social, enquanto complexo que se concebe na medida em que o homem se 

reproduz e se ambienta nessas relações. Apenas a reprodução que ultrapassa o imediato deixa 
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de ser a cotidiana. E é dentro dessa reprodução do cotidiano que Netto e Falcão (1987) na 

esteira do pensamento de Lefebvre (1981), nos chamam a atenção para a reprodução das 

dominações e explorações do capital.   

 
 
[...] o Estado moderno gere o cotidiano, seja direta ou indiretamente. 
Diretamente pelos regulamentos e leis, pelas proibições ou intervenções 
múltiplas, pela fiscalização, pelos aparelhos da justiça, pela orientação da 
mídia, pelo controle das informações, etc. (LEFEBVRE, 1981, p. 126 apud 
NETTO e FALCÃO, 1987, p. 16)  
 

 

Ao considerarmos que o Estado, de acordo com Marx (1998), se caracteriza como o 

comitê executivo da burguesia, este encontra-se cada vez mais guiado pelos interesses 

capitalistas, assim, pensar o cotidiano inclui pensar as relações socias que o capital17 produz e, 

a partir disto, problematizar como o trabalho recebe os impactos destas relações pragmáticas e 

capitalistas que se desenvolvem no cotidiano, pois, o Serviço Social se concebe em razão do 

capital e este, em muito, se beneficia de uma atuação profissional pragmática. 

O sistema econômico capitalista que se desenha na sociedade desde o século XV, traz 

em sua gênese, como características intrínsecas, a exploração, a desigualdade, a pobreza em 

razão da maximização dos lucros, estes, retirados do trabalho e da mais valia que se esvai da 

força de trabalho do proletariado. De acordo com Iamamoto (2015), o capital se configura 

como um ser não humano, onde o seu processo de acumulação necessita de variadas 

metamorfoses, seja o capital dinheiro, o capital produtivo ou o capital mercadoria, sua 

reprodução não depende da necessidade de escolha dos homens e sim de sua valorização.  

 
 
Dada a sua natureza de sujeito abstrato, não humano, ainda que produto da 
ação dos homens, ao subordinar toda a sociedade torna-se paradoxalmente 
invisível. E a potência de seu poder só pode ser percebida em seus efeitos: a 
superficialização do mundo e o esvaziamento progressivo das necessidades 
humanas, que se expressam,  entre outras dimensões, na descartabilidade das 
mercadorias, no rebaixamento das emoções e da tonalidade dos afetos que 
dão lugar ao tédio, a repetição, a insignificância emotiva, ao aumento do 
fosso das desigualdades de toda ordem. (IAMAMOTO, 2015, p. 53)  
 

 

17 Vista sobre um certo ângulo, a vida cotidiana é em si um espaço modelado (pelo Estado e pela produção 
capitalista) para erigir o homem em robô: um robô capaz de consumismo dócil e voraz, de eficiência produtiva e 
que abdicou de sua condição de sujeito e cidadão. É assim que a vida cotidiana é, para o Estado e para as forças 
capitalistas, fonte de exploração e espaço a ser controlado, organizado e programado. (NETTO e FALCÃO, 
1987, p. 19) 
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No contexto da produção capitalista, o Serviço Social surge como profissão para o 

enfrentamento da questão social na era do capital industrial, no século XVIII, na Europa. A 

questão social então se apresenta como as expressões da produção capitalista que, de forma 

agudizada, como a pobreza, o desemprego e as situações precárias de vida dos trabalhadores 

industriais, necessitavam de uma intervenção, sendo esta importante não só para a sociedade 

europeia, mas também para o capital, para que a sua própria reprodução não fosse afetada, no 

entanto, não se deve desconsiderar a organização dos trabalhadores para a reinvindicação de 

melhores condições de trabalho.  

Desta maneira, um breve resgate histórico da gênese do Serviço Social enquanto 

profissão nos é necessário, para compreendermos o seio contraditório em que a profissão 

constituiu suas bases. Sendo assim, o Serviço Social enquanto uma profissão que surge das 

necessidades capitalistas e, ao longo da história de sua reconceituação, vai ressignificando 

este surgimento e reafirmando seu alinhamento com a classe trabalhadora, se faz necessário 

repensar sua atuação e as bases que a rege.  

De acordo com as metamorfoses do capital, as novas conjunturas históricas e as novas 

expressões da questão social se apresentam no cotidiano, pois, ele é o espaço da reprodução 

das relações sociais e simultaneamente do trabalho profissional. Desta forma, pensar como o 

pragmatismo se insere no Serviço Social, inclui pensar o meio pelo qual ele se desenvolve, o 

cotidiano e, também, que relações se estabelecem neste espaço. Ora, se o sistema capitalista 

se reproduz no cotidiano, e o cotidiano é o berço da ideologia pragmatista, suas características 

de reprodução se consubstanciam em um complexo de particularidades que atuam sobre a 

profissão.  

Desta maneira, se faz necessário que compreendamos a profissão como um espaço de 

contradições marcadas pelo capital, um sistema econômico que se espraia para as outras 

dimensões da vida em sociedade, que gera também a alienação do trabalho, enquanto se 

reproduz, que gera imensas desigualdades e busca exercer um controle social sob as massas, 

para que o seu ciclo continue a funcionar.  

Ao nos aproximamos desta compreensão, constatamos que o pragmatismo se constitui 

como uma ideologia que, por meio de suas características, muito fortalece o capital,  

corroborando para que o ciclo do capital se perpetue e, quando se nega as concepções 

históricas no pragmatismo, o capitalismo enquanto sistema que reproduz a alienação se 

beneficia, pois, sem história não há conhecimento e sem conhecimento não há possibilidades 

para uma prática refletida.  
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Quando se opta por uma perspectiva individual no pragmatismo, se descaracteriza no 

capitalismo, a categoria de classe. Ora, se nega-se a classe, há também uma negação das 

desigualdades as quais a classe é submetida e, desta maneira, há uma isenção do capital sobre 

a responsabilidade para com a questão social. 

Umas das maneiras do pragmatismo inserir-se no Serviço Social é através da prática 

conservadora que a profissão possa realizar. Esta relação se apresenta também, de acordo com 

Brandão (2013) concordante com as análises de Netto (2001), através do sincretismo18, ou 

seja, este vínculo que se estabelece com diversos campos do saber, para a apropriação teórica 

de diversificadas concepções e análises da realidade.  

O conservadorismo é caracterizado como uma ideologia política social, que busca a 

manutenção das instituições sociais tradicionais, como meio de preservar a ordem, mantendo 

os costumes e as convenções, opondo-se a qualquer movimento revolucionário que traga 

significativas transformações nas estruturas de poder, historicamente concebidas. Desta 

forma, importa-nos destacar que devido a formação sócio histórica brasileira, o 

conservadorismo, busca manter os privilégios de uma classe burguesa, através das instituições 

que negam os avanços sociais e as transformações societárias e de cidadania. Dentro do 

Serviço Social, de acordo com Boschetti (2015), o pensamento conservador se alimenta de um 

teoricismo acrítico, uma atuação tecnicista e uma formação aligeirada.  

 
 
Em instigante artigo, Netto (2009) apresenta a hipótese de que o pensamento 
conservador, afastado (melhor seria abafado) teoricamente sob a hegemonia 
do pensamento crítico de viés marxiano, após a década de 1970, volta agora 
com força total, metamorfoseado, e atravessa novas dimensões do fazer 
profissional. Diz o autor: “Vê-se, pois, que, lançada a rua pela porta da 
frente, a velha representação do serviço social como ‘profissão da prática 
invade nossa casa pelas janelas dos fundos” (NETTO, 2009, p. 161). A porta 
dos fundos a que ele faz referência é a reatualização do pragmatismo, da 
ênfase no serviço social como profissão da prática, da busca por 
metodologias conservadoras no âmbito das ciências sociais, sobretudo 
aquelas assentadas no pensamento pós-moderno. (BOSCHETTI, 2015, p. 
647) 

 

 

18 O sincretismo ideológico está presente no Serviço Social desde sua proforma, e tem relação com o pensamento 
conservador, a partir da Igreja Católica. O sincretismo da prática ocorre pela defasagem de articulação entre a 
leitura e a apropriação teórico-crítica e a intervenção cotidiana dos assistentes sociais. Nesse sentido, podemos 
dizer que o sincretismo é parte constitutiva do Serviço Social e repõe elementos conservadores e, aparentemente, 
superados pela profissão. Este permite espaço para expressões do pragmatismo, demonstrando que não foi 
possível romper com o conservadorismo e que, devido ao caráter sincrético do Serviço Social e da intervenção 
no cotidiano, o pragmatismo pode ser um elemento que permaneça e se reatualize na profissão. (BRANDÃO, 
2013, p. 38) 
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O imediatismo também se apresenta ao Serviço Social através da ideologia 

pragmática, visto que esta, ao prezar pela experiência proporcionada pela prática e pelas 

respostas úteis e rápidas, sem respaldo histórico, fortalece a prática intuitiva e acrítica, e por 

consequência, imediata. O imediatismo, de acordo com Coelho (2010), se configura como um 

vínculo imediato entre o pensamento e a ação, desta forma, ela é uma categoria reflexiva que 

orienta um tipo de prática profissional que exprime a consciência do assistente social, quando 

esta se atém a percepção. Assim, compreendemos o imediatismo como uma prática acrítica 

baseada em uma percepção individual.  

 

 
Quando o profissional do serviço social afirma categoricamente, por 
exemplo, que os conhecimentos históricos, teóricos-metodológico e ético-
político transmitidos/aprendidos no processo de formação profissional não 
encontram aplicabilidade no cotidiano do seu exercício profissional, ele 
manifesta sua verdade, que, de início, é a sua verdade como indivíduo. 
Trata-se de verdade que advém do saber imediato, portanto, da certeza 
sensível de um profissional que embasado em sua experiência cotidiana, 
instaura a verdade do objeto em referência: o serviço social, ou mais 
especificamente, o serviço social identificado como prática profissional. 
(COELHO, 2010, p. 26)   

 

 

Assim sendo, o exercício profissional encontra-se no cotidiano e assimila suas  

características pragmáticas, imediatas e conservadoras, outrossim, a possibilidade de uma 

intervenção crítica de enfrentamento das particularidades do cotidiano se faz permanente, 

visto as condições a qual o Serviço Social se eleva enquanto profissão, dentro das relações 

sociais contraditórias advindas do modelo de produção capitalista19. “Os segmentos da 

profissão foram ao longo do tempo questionando sua funcionalidade a ordem do capital e 

reconfigurando seus princípios, aproximando-se dos interesses da classe trabalhadora.” 

(BRANDÃO, 2013, p. 35). E isto simboliza o progresso da profissão na direção do Projeto 

Ético-Político, que busca a ruptura com os traços conservadores que se apresentam na 

profissão.  

 

19 O capital, em seu movimento de valorização, produz a sua invisibilidade do trabalho e a banalização do 
humano, condizente com a indiferença, ante a esfera das necessidades sociais e dos valores de uso. Potencia, 
exponencialmente, as desigualdades inerentes a esta relação social, as quais hoje são impensáveis sem a ativa 
intermediação do Estado capitalista e das políticas econômicas e sociais implementadas. Ampliam-se, ao mesmo 
tempo, as fissuras e contradições entre as classes e o espectro de suas lutas, acrescidas de disparidades de gênero, 
etnias, religiões e meio ambiente, que enraizadas nas particularidades nacionais, impõem novas determinações 
históricas à produção e reprodução das relações sociais. É necessário, portanto, um esforço de apreender as 
mediações que envolvem a produção e reprodução da questão social e suas múltiplas expressões, que são objetos 
de trabalho do assistente social. (IAMAMOTO, 2015, p. 53) 
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Para que se realize uma intervenção profissional no cotidiano, se faz necessário, para 

além do reconhecimento do sistema capitalista, reconhecer a necessidade de se produzir 

respostas às demandas históricas sociais de maneira crítica, ou seja, produzir respostas para 

amenizar as expressões da questão social, para uma profissão que surge vinculada ao processo 

do sistema capitalista que, por sua vez, produz a questão social. Posto isso, pode parecer um 

ideal um tanto alinhado para reproduzir o ciclo de escamoteamento de um sistema que destrói 

estruturas, ao mesmo passo que cria algo para amenizar sua destruição, no entanto, como 

explicitamos acima, o Serviço Social vem buscando realizar uma análise crítica das relações 

que o capitalismo estabelece. 

Outrossim, mesmo que a profissão venha se aproximando do viés crítico da realidade, 

isto não significa que não haja dificuldades da atuação profissional no cotidiano, e sim o 

oposto, pois, o Assistente Social no cotidiano de seu trabalho, é exposto a situações que 

requerem dele, geralmente, respostas imediatas, assim sendo, o profissional não consegue 

formular reflexões acerca dessas respostas, nem captar as mediações necessárias para realizar 

uma análise da totalidade, em que está inserido. Diante disto, Brandão (2013) na esteira do 

pensamento de Netto (2001), ressalta que os profissionais conseguem estabelecer relações das 

partes com o todo, no entanto, não conseguem apreender e explicitar as mediações 

necessárias. 

 
 
Os profissionais conseguem apreender que o serviço social está inserido na 
lógica do sistema capitalista, que as demandas com as quais trabalham são 
frutos da expressão da “questão social”, mas não conseguem compreender a 
totalidade a partir da perspectiva dialética. Ao analisar a realidade fazendo o 
caminho de volta, captando a totalidade em movimento, o profissional seria 
capaz de fazer uma avaliação através das condições de trabalho, seria capaz 
de identificar as demandas e saber quais as possibilidades de intervenção, e 
caso não houvesse  possibilidades de dar respostas imediatas, saberia 
identificar as limitações. No cotidiano, o assistente social tem a visão das 
partes inseridas em um todo, mas não na totalidade. Não estamos dizendo 
que ele perceba apenas fragmentos de uma realidade, mas não consegue 
fazer esse movimento a partir da análise dialética e de perspectiva de 
totalidade. (BRANDÃO, 2013, p. 36) 

 
 

A atuação profissional efetua-se na esfera do cotidiano e esse espaço da reprodução da 

vida social, caracterizado pelo imediatismo, pelo pragmatismo e pelo conservadorismo e, 

propício a reprodução dos mesmos, reforça nas instituições empregadoras a cobrança por 

resoluções de forma eficaz e rápida, fazendo com que a intervenção profissional seja 

padronizada. Desta maneira, os Assistentes Sociais no trabalho cotidiano não alcançam uma 
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prática refletida criticamente e, nesse sentido, o imediatismo coloca-se como um obstáculo na 

atuação profissional, comprometendo esta atuação no sentido de desqualificá-la.  

Assim sendo, de acordo com Brandão (2013), é confirmado que algumas questões 

postas à profissão requerem uma resposta rápida do profissional e as condições precarizadas 

de trabalho, desestimulam e atuam sobre a ação profissional, fazendo com que o profissional 

faça uso dos instrumentos em uma atuação meramente técnica. 

 
 
É nesse momento que se faz importante uma interpretação e uma leitura 
acerca da realidade com aporte de um arsenal teórico, assim como a 
mobilização de meios para responder as demandas de maneira competente e 
compromissada. Entretanto, pelas condições de trabalho e pelas demandas 
institucionais nem sempre esse processo crítico é viável, considerando que a 
própria instituição também possui uma rotina em seu cotidiano na qual, 
muitas vezes, o profissional se insere e a reproduz. (BRANDÃO, 2013, p. 
35) 

 

 

Diante do exposto, consideramos que características da ideologia pragmática somadas 

as particularidades do cotidiano, se inserem no Serviço Social através do sincretismo, das 

condições de trabalho precarizadas, de uma formação profissional aligeirada e das complexas 

relações sociais que o sistema capitalista impõe à sociedade. Os rebatimentos do pragmatismo 

na profissão se apresentam à medida que os profissionais realizam uma prática acrítica, 

imediata, conservadora, burocrática20 e individualista.  

Não conseguindo realizar um conhecimento aprofundado da totalidade e, por menos, 

desvelar a essência por traz da aparência, que se apresentam no claro x escuro do cotidiano, 

isto reforça uma atuação que vai na contramão das ideias profissionais e do Projeto Ético-

Político da profissão que, em concordância, devem prezar pelo “Compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na 

perspectiva da competência profissional.” (BARROCO e TERRA, 2012 p. 17). 

Ao discorrermos sobre o cotidiano como espaço de reprodução da vida social e suas 

características, identificamos a ideologia pragmática como parte desse cotidiano e se 

considerarmos que o trabalho profissional se realiza dentro do cotidiano, compreendemos 

porque este encontra-se permeado pelo pragmatismo, no entanto, ressaltamos,  de acordo com 

 

20 A vida cotidiana é o espaço de reprodução do trabalho do Assistente Social. As demandas típicas das 
instituições rebatem na dinâmica da cotidianidade, ganhando consistência, pois, a heterogeneidade, a repetição, a 
falta de crítica, o imediatismo, a fragmentação, o senso comum, o espontaneísmo são atitudes típicas da vida 
cotidiana repetidas automaticamente em face da burocracia institucional. Ou seja, a burocracia favorece essa 
dinâmica. (BARROCO e TERRA, 2012, p. 73) 
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Heller (1970), que o cotidiano para além de ser o espaço onde as práticas pragmáticas, 

imediatistas e mecânicas se realizam, também se constitui como um espaço de movimentos, e 

assim é vívida a possibilidade de transformação e elevação no cotidiano.   

No entanto, se faz necessária uma problematização por parte dos profissionais sobre a 

sua prática profissional, ou seja, refletir sobre a quem interessa que os Assistentes Sociais 

reproduzam uma prática pragmática, é essencial, para que compreendamos os perigos que esta 

prática representa para a profissão. As forças do capital, que historicamente cooptaram o 

Estado, lócus do trabalho profissional através das políticas públicas, estão permeadas pelo 

conservadorismo e pela política neoliberal, de minimização do estado de direitos, sob o 

discurso que o social corrobora para a crise do Estado. Esse discurso faz parte de um projeto 

de reprodução das relações que agudiza o conflito entre as classes e a pobreza, ao mesmo 

tempo que fragmenta a questão social e a reduz a um “problema social” de acordo com 

Iamamoto (2015). 

Assim sendo, o Serviço Social enquanto profissão alinhada com as lutas da classe 

trabalhadora em uma perspectiva de superação do sistema econômico vigente, pode ser 

seduzido a cair na armadilha de uma atuação pragmática e, com os olhos vendados pelo 

imediato, não conseguir realizar uma reflexão crítica da conjuntura social. Essa situação, 

geralmente, se volta contra os próprios profissionais nos espaços do trabalho, visto que 

somente uma apropriação crítica da realidade confere à profissão um caráter único no trato 

das expressões da questão social. Se o profissional reduz a sua atuação a um trabalho 

meramente técnico este pode ser facilmente substituído, por outros profissionais que 

executem a técnica.   

Contudo, se apresenta com suma importância, a necessidade de os profissionais 

repensarem a sua prática de forma crítica, fazendo um exercício dialético, levando em 

consideração as suas bases históricas e os avanços que a profissão realizou. Reconhecer que o 

profissional sofre influências pragmáticas no cotidiano da realização do trabalho, não 

significa que estas não possam ser superadas, pois, como refletido anteriormente, o cotidiano 

é um espaço de movimento e, portanto, passível de ser transformado. De acordo com Brandão 

(2013), a prática por si só não tem poder de transformar a realidade e a consciência dos 

homens, para que isso ocorra é necessário que haja uma prática consciente, atravessada pelo 

referencial teórico na direção de uma práxis social transformadora. 

Neste sentido, ao entendermos a atuação profissional como lócus da práxis social 

prenunciamos a importância de pensá-la criticamente, e assim o faremos, no capítulo segundo 

desta monografia, ao aproximarmo-nos, por exemplo, da política pública de saúde, como 
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espaço da realização do trabalho profissional, utilizando-nos da observação possibilitada pela 

realização do estágio supervisionado em Serviço Social, em uma unidade pública de saúde em 

Campos dos Goytacazes. Assim sendo, se faz imprescindível reconhecer os processos 

históricos e conjunturais envoltos nesta política pública, para pensarmos criticamente a prática 

profissional nestes espaços, geralmente, permeados pelos processos de imediaticidade e de 

pragmatismo do cotidiano.  

Para tanto, adiante nos aproximaremos da  Política Pública de Saúde na atual 

conjuntura, realizando também um resgate histórico de sua emergência e vinculando-os a 

prática profissional do Serviço Social neste espaço, bem como, problematizando, brevemente, 

a realidade econômica e política do país e suas determinações sobre o território da cidade de 

Campos dos Goytacazes que, inegavelmente, incidem influências na realização desta política 

pública a nível municipal e impactam o trabalho dos Assistentes Sociais, corroborando para 

uma possível atuação pragmática nas instituições.  
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2. SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE: A PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL NA ATUAL CONJUNTURA E OS ENLACES 

PRAGMÁTICOS. 

 

 

Neste segundo capítulo nos aproximaremos da Política Pública de Saúde como um dos 

espaços de atuação do Serviço Social e isto se dá em razão da realização da disciplina de  

Estágio Supervisionado em Serviço Social, que teve como campo de execução a Unidade Pré- 

Hospitalar de Ururaí, em Campos dos Goytacazes, entre o segundo semestre do ano de 2017 e 

o segundo semestre do ano de 2018. 

As experiências vivenciadas no estágio suscitaram a importância do debate sobre a 

prática profissional na política saúde. Ao reconhecermos o cotidiano como espaço da 

realização da vida em sociedade e, por conseguinte, do trabalho profissional, concebemos, de 

acordo com Heller (1970), que este se configura como um espaço propício ao 

desenvolvimento de uma prática pragmática, que tem como prerrogativas uma atuação 

acrítica e imediata. Neste sentido, ressaltamos que a atuação no campo da saúde, em especial 

no campo de uma unidade pré-hospitalar, se apresenta como um desafio, devido as demandas 

que as ações em urgência  requisitam do profissional, ou seja, em geral uma atuação imediata, 

que adquire profundidade a medida em que estas são realizadas através de plantões sociais nas 

unidades. Assim sendo, a atenção à saúde na urgência, apresenta-se como um espaço que 

privilegia uma atuação pragmática e imediata por suas particularidades de atendimento.  

A realidade da Política Pública de Saúde no Brasil, atualmente, também se configura 

como um grande desafio aos profissionais do Serviço Social, visto a conjuntura política e 

social permeada pelas políticas de ajuste fiscal neoliberais, e por uma política de governo de 

privilegiamento das privatizações, que fortalecem o capital internacional. Esta conjuntura 

fortalece também o discurso conservador, a burocracia e o sucateamento do SUS - Sistema 

Único de Saúde, acirando as desigualdades sociais existentes no país que se expressam 

fortemente na realidade da sociedade brasileira e apresentam influências sobre a atuação 

profissional do Serviço Social. 

Diante do exposto, reconhecemos a importância de pensarmos a atuação profissional 

do Assistente Social na política de saúde, visto as complexas relações que nela se 

estabelecem. No discorrer deste capítulo, nos aproximaremos do resgate histórico e 

conjuntural da estreita necessidade da Política Pública de Saúde no país, bem como, do 

movimento necessário para a compreensão desta política pública e, também, para a realização 
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da atuação profissional do Serviço Social na saúde, tendo como referência a Unidade Pré-

Hospitalar de Ururaí.  

 
 
 

2.1. A trajetória da Política de Saúde no Brasil: breve resgate sobre a conjuntura social, 

suas determinações históricas e o Sistema de Único de Saúde. 

 

O conceito de saúde vem se transformando ao longo do tempo de acordo com Buss 

(2010), e assim se faz possível identificarmos a existência de diversificadas noções de saúde 

pública atreladas as profusas conjunturas e formações sociais. A saúde atualmente é 

concebida como um direito social resguardado pela Constituição Federal de 1988. Em seu 

capítulo II, artigo 6°, a saúde é preconizada como um direito social, assim como a 

alimentação, o trabalho, a moradia, a educação, o transporte, o lazer, a segurança, entre 

outros. A saúde também é elevada ao patamar de direto social, conforme descrição do artigo 

196°, que explicita: 

 
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988) 
 
 

No entanto, a saúde no Brasil não se constitui como um direito desde seus primórdios 

e um longo caminho foi traçado para que esta se configurasse como direito e dever do Estado, 

a partir da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, para pensarmos o Sistema Único de 

Saúde como um grande avanço na esteira das políticas públicas, por ser uma política de amplo 

atendimento, se faz necessário a realização de um breve resgate histórico da saúde no país,  

para compreendermos quais caminhos nos levaram para à essa política pública, tal como 

conhecemos hoje. 

De acordo com Bravo (2007), a assistência em saúde no século XVIII encontrava-se 

pautada na filantropia, muito distante de ser um direito, com a centralidade apenas na doença 

do corpo. No século XIX, em defluência das transformações econômicas e políticas no país, 

algumas mudanças em saúde surgiram, como, por exemplo, a vigilância do exercício 

profissional e algumas campanhas sanitárias, ainda que limitadas. E, apenas a partir do século 
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XX, na década de 193021, que a intervenção estatal começou a ocorrer, juntamente com as 

reivindicações do nascente movimento operário. A década de 1930, foi circunscrita pelos 

processos de industrialização no país, pelo surgimento das políticas sociais, pela mobilização 

dos trabalhadores e, também, pela redefinição do papel do Estado, que começa a se 

transformar.  

 
A assistência à saúde dos trabalhadores, com a industrialização nos 
países centrais, foi sendo assumida pelo Estado, aliado ao nascimento 
da medicina social na Alemanha, França e Inglaterra. A conquista de 
alguns direitos sociais pelas classes trabalhadoras foi mediada pela 
interferência estatal, no seu papel de manutenção da ordem social capitalista 
e de mediação das relações entre as classes sociais. (BRAVO, 2007, p. 89) 

 
 

A questão de saúde, de acordo com Bravo (2007) emerge como expressão da questão 

social que necessita da intervenção do Estado, em um governo ditatorial e populista de 

Getúlio Vargas, no seio de uma política econômica capitalista pautada na exportação cafeeira, 

que reflete o avanço do trabalho assalariado no Brasil, onde as questões de higiene e saúde do 

trabalhador eclodem com significativa importância, não apenas pela reinvindicação social, 

mas, também, para manter a reprodução do capital. Este movimento, então, se institui como o 

embrião do sistema previdenciário22 no país. 

 
As principais alternativas adotadas para a saúde pública no período de 1930 
a 1940 foram, segundo Braga e Paula (1986), ênfase nas campanhas 
sanitárias; Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados de fraco 
poder político e econômico, em 1937, pelo Departamento Nacional de 
Saúde; Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 
1937, em decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as 
cidades; Criação de serviços de combate a endemias (Serviço Nacional de 
Febre Amarela, 1937; Serviço de Malária do Nordeste, 1939 e Serviço de 
Malária da Baixada Fluminense, 1940, financiados, os dois primeiros, pela 
fundação Rockefeller - de origem norte-americana); Reorganização do 
Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que incorporou vários serviços 

 

21 É no bojo do processo histórico-econômico e político, que marcou a conjuntura brasileira dos anos 30, que 
ocorre a formulação da política de saúde, que teve caráter nacional (como as demais políticas sociais) e foi 
organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina previdenciária (BRAVO e MATOS, 2004, p. 
26).  
22 As Caixas de Aposentadorias e Pensões foram criadas em 1923, com a lei Elói Chaves e, a partir disto, o 
sistema previdenciário no país começa a se estruturar. As CAPs eram financiadas pela União, pelas empresas 
empregadoras e pelos empregados. Elas eram organizadas por empresas, de modo que só os grandes 
estabelecimentos tinham condições de mantê-las. O presidente das mesmas era nomeado pelo Presidente da 
República e os patrões e empregados participavam, paritariamente, da administração. Os benefícios eram 
proporcionais as contribuições e foram previstos: assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; 
aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio-funeral (BRAVO, 
2007, p. 90). 
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de combate as endemias  e assumiu o controle da formação de técnicos em 
saúde pública. (BRAGA e PAULA, 1986 apud BRAVO, 2007, p. 91) 

 
 

Aqui nos cabe ressaltar que  a saúde dentro da lógica econômica de produção passa a 

ser uma questão fundamental para o desenvolvimento do capital, pois, sem saúde não há 

trabalhador que produza e sem produção não há lucro, desta forma, a intervenção em saúde 

por parte do Estado, faz parte da manutenção da ordem capitalista de produção e da relação 

dicotômica que se estabelece entre as classes sociais.  

No que tange ao Serviço Social, na conjuntura social do país da década de 1930, de 

acordo com Bravo (2004), a profissão começava a se caracterizar no país com influências 

europeias. A princípio a saúde não concentrou o maior número de profissionais, todavia, 

algumas escolas surgiram a partir da forte demanda do setor. A formação profissional desde 

seu início trazia em seu bojo disciplinas voltadas à saúde, no entanto, a expansão profissional 

se deu a partir de 1945, com a ampliação das exigências e necessidades, frutos do 

aprofundamento do capitalismo no país. Neste período, a atuação profissional se ampliou no 

campo da saúde, por exemplo, transformando-se no setor que mais absorveu Assistentes 

Sociais.  

 
Além das condições gerais que determinaram a ampliação profissional nesta 
conjuntura, o “novo’’ conceito de saúde, elaborado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em 1948, enfocando os aspectos biopsicossociais, 
determinou a requisição de outros profissionais para atuar no setor, entre 
eles, o assistente social. Este conceito surge dos organismos internacionais, 
vinculados ao agravamento das condições de saúde da população, 
principalmente, dos países periféricos, e teve diversos desdobramentos. Um 
deles foi a ênfase no trabalho em equipe multidisciplinar - solução 
racionalizadora -, que permitiu: suprir a falta de profissionais com a 
utilização de pessoal auxiliar em diversos níveis; ampliar a abordagem em 
saúde, introduzindo conteúdos preventistas e educativos; e criar programas 
prioritários com segmentos da população, dada a inviabilidade de 
universalizar a atenção médica e social (BRAVO e MATOS, 2004, p. 28)  
 
     

Outro período importante para o desenvolvimento da Política de Saúde no Brasil, 

foram as décadas de 1960 e 1970, quando a conjuntura social e política do país sofreu 

profundas transformações, no afluir do período da ditadura militar23 de 1964. Estas 

transformações históricas fazem parte da construção do setor de saúde no país. De acordo com 

 

23 Para Netto (1989), a ditadura militar expressou, no seu elemento de continuidade, o resgate das piores 
tradições da sociedade brasileira: a heteronomia, a exclusão e as soluções “pelo alto”, com o reforçamento do 
papel do Estado, que, privilegiando o grande capital, situa-se como o espaço preferencial para o transito e o 
confronto dos interesses sociais em enfrentamento (NETTO, 1989 apud BRAVO, 1996, p. 27)  
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Bravo (2007), a ditadura militar, a qual o Brasil vivenciou, significou para a sociedade 

brasileira a afirmação de uma tendência de desenvolvimento econômico24, social e político 

que estabeleceu um novo modelo de país, onde os grandes problemas não foram resolvidos e 

sim ampliados. 

A conjuntura social brasileira no período de ditadura, conforme abordado por Bravo 

(1996) em concordância com as análises de  Netto (1989), se insere em uma sucessão de 

golpes de estados, patrocinados na década de 1960 pelos centros imperialistas, sob a 

hegemonia norte-americana, que tinha como finalidade a “internacionalização do capital, 

imobilizar os protagonistas sociopolíticos habilitados a resistir a este processo e mobilizar as 

tendências contrárias a revolução e ao socialismo” (BRAVO, 1996, p. 26). 

A ditadura militar fortaleceu a dominação burguesa visando beneficiar as classes 

proprietárias, e é nesse sentido que nesse período houve um grande apoio ao projeto privatista 

de saúde. De acordo com Bravo (2007), a estrutura hospitalar privada já se encontrava posta a 

partir dos anos 50 e, apontavam na direção da formação de empresas médicas, sendo assim, as 

corporações médicas ligadas aos interesses do capital começavam a se organizar e pressionar 

o Estado em busca de financiamentos. O interesse das grandes corporações pela privatização 

na saúde do país já se mostrava neste momento, no entanto, esse processo só se fortaleceu a 

partir do golpe militar de 1964. 

Nesta conjuntura, o Serviço Social sofreu profundas transformações que determinaram 

influências sobre a profissão e, de acordo com Bravo (2004), a classe profissional, até a 

década de 1960, se inseria na reprodução conservadora dos blocos hegemônicos 

conservadores, que conduziam as entidades organizativas, a produção de conhecimento e o 

próprio trabalho profissional.  

No entanto, esta realidade se transforma a partir do momento em que alguns 

profissionais, com intenções progressistas, questionavam o conservadorismo ao qual a 

profissão se enveredava, suscitando o debate respaldado pelas discussões existentes nas 

ciências sociais, sobre o desenvolvimento nos países da América Latina, outrossim, este 

processo encontrou entraves com o golpe militar de 1964, pela repressão das discussões 

progressistas que visavam a ruptura com o conservadorismo existente. 

 

 

24 A substituição dos governos populistas por ditaduras militares deu origem a uma nova configuração política, 
os regimes militares autoritário-burocráticos, caracterizados por: exclusão política e econômica dos setores 
populares, desmobilização e despolitização da sociedade, transnacionalização da estrutura produtiva e criação de 
uma tecnocracia (civil e militar) detentora de enormes graus de liberdade de decisão (O’DONNELL, 1982 apud 
TEIXEIRA, 2006, p. 26). 
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A modernização conservadora implantada no país exigiu a renovação do 
serviço social, face as novas estratégias de controle e repressão das classes 
trabalhadoras efetivadas pelo Estado e pelo grande capital, bem como para o 
atendimento das novas demandas submetidas à racionalidade burocrática 
(BRAVO e MATOS, 2004, p. 31) 
 

 
No contexto da ditadura militar, a repressão violenta e o conservadorismo, 

característicos deste regime, confluíram com a ampliação das políticas sociais, no entanto, 

estas foram desenvolvidas pelo Estado de forma mais burocrática, e com um forte apelo 

privatista, no caso da saúde. Esta ampliação das políticas sociais tem por objetivo aumentar o 

poder regulatório estatal sobre a sociedade, a fim de legitimar o seu regime político e atenuar 

as tensões sociais.         

A política de saúde neste momento apresentava, segundo Bravo (2007), características 

desta conjuntura que se materializavam entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade dos 

recursos financeiros e os interesses difusos, provenientes da relação que se estabelecia entre o 

Estado, as corporações médicas e o movimento sanitário. 

Nos períodos de 1974 a 1979, o Brasil iniciou um processo de distensão política. De 

acordo com Bravo (1996), o bloco que se encontrava no poder desde 1964 não obteve, ao 

longo dos 10 primeiros anos, hegemonia em seu regime, desta forma, foi preciso modificar a 

sua relação com a sociedade, buscando estabelecer novos canais de mediação entre o Estado e 

a população. 

Na década de 1970 encontra-se, também, neste cenário social e político, o afluir do 

movimento sanitário, um importante passo para a construção do SUS - Sistema Único de 

Saúde.  De acordo com Teixeira (2006), o conceito de Reforma Sanitária encontra-se ligado 

ao processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional, que são dirigentes da 

proteção em saúde da sociedade, assim como, de sua regulamentação. E, este processo 

também se encontra permeado pelo referencial histórico, visto que no Brasil a reforma 

sanitária se apresenta no período de uma abertura política ao final dos anos 70, com o 

enfraquecimento do regime ditatorial e das lutas pela redemocratização do país, e neste 

contexto, encontram-se associadas a emergência da classe trabalhadora como ator político. 

Dessa maneira, a análise do processo de emergência da reforma sanitária na sociedade 

brasileira se amplia para uma análise conjuntural das correlações de forças existentes na 

sociedade, fruto dos interesses difusos do capital e dos trabalhadores. 

A saúde pública na década de 1970 apresentava novas tendências relativas à 

organização do sistema de saúde no país, alinhadas a uma modernização administrativa e 
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institucional do regime militar e, de acordo com Teixeira (2006), essas tendências 

englobavam:  

 a extensão da cobertura previdenciária à toda população urbana e parte da 

população rural;  

 a inclinação da política nacional de saúde para uma prática médica curativa 

individual em detrimento de seu caráter preventivo;  

 o desenvolvimento de um modelo da prática médica voltada para a 

lucratividade, propiciando a privatização;  

 e a expansão do complexo médico-industrial, de sua base tecnológica e do 

consumo de medicamentos. 

No entanto, ao fim da década de 1970, este modelo de saúde pública já se mostrava 

incapaz de dar conta da realidade sanitária nacional e, nesse sentido, o processo de 

redemocratização que se iniciava ao fim desta década, encaminha ao Estado novas exigências 

relacionadas à implementação das políticas públicas. Neste período, os movimentos sociais 

começavam a se organizar na busca pela melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

O movimento sanitário, de acordo com Teixeira (2006), que se já se organizava nos 

meados dos anos 70, envolvia intelectuais, profissionais de saúde, organizações populares, 

sindicais e burocratas, em volta da luta pela garantia do direito universal à saúde e a 

construção de um sistema único estatal. O movimento sanitário encontrou nas universidades, 

o principal espaço de discussão e contestação ao governo autoritário. 

 

As origens do movimento sanitário remontam aos primeiros anos da ditadura 
militar, quando, com o fechamento de quase todos os canais de expressão 
política, a universidade passou a ser o principal reduto de contestação ao 
governo autoritário e nas faculdades de medicina, sob recomendação da 
organização Pan-americana de Saúde, foram criados os Departamentos de 
Medicina Preventiva, no interior dos quais aglutina-se e difunde-se o 
pensamento crítico na saúde. Através da incorporação das disciplinas sociais, 
o método histórico-estrutural passou a ser utilizado no campo da saúde 
buscando compreender processos como a “determinação social da doença” e 
a “organização social da prática médica” (ESCOREL, 1987 apud 
TEIXEIRA e MENDONÇA, 2006, p. 204) 

 
 

Outrossim, ainda que o movimento sanitário tenha sua origem nas universidades, este, 

não limitou sua discussão apenas à vertente teórica da produção científica em saúde, mas, 
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ampliou sua atuação a partir das discussões acadêmicas para a difusão de novas práticas em 

saúde e de uma nova consciência sanitária25.   

A coalizão do movimento sanitário com as organizações sindicais médicas e os demais 

movimentos dos segmentos da sociedade para reivindicar transformações do setor de saúde 

foram imprescindíveis para que o movimento sanitário e a questão de saúde pública tomassem 

grandes proporções na sociedade brasileira.  

A década de 80, marca na sociedade brasileira o processo de redemocratização política 

do país e, concomitantemente, o aprofundamento de uma crise econômica que de acordo com 

Bravo (2007), persiste até os dias atuais. E esta crise determina influências sobre as políticas 

sociais.  

Dentro das discussões sobre a saúde no Brasil viu-se afluir novos atores sociais que 

suscitavam o debate sobre as condições de vida da população, desta forma, a saúde deixou de 

ser do interesse de apenas uma parcela da população (técnicos, médicos, políticos, militantes 

do movimento da reforma sanitária e empresas médicas privadas) para ser uma discussão 

presente em todo o seio da sociedade, em todas as classes e territórios que, por maior ou 

menor apreensão dos pormenores da conjuntura do país e do jogo de interesses, que estava em 

pauta a demanda de saúde, se aproximaram da discussão sobre a saúde pública. Desta forma, 

a saúde assume uma dimensão política de interesse de todas as camadas sociais. 

Segundo Bravo (2007), neste período, os profissionais de saúde - representados pelos 

seus respectivos conselhos profissionais -, ultrapassaram o corporativismo, apoiando a saúde 

em questões mais gerais, como, a melhoria da saúde e o fortalecimento do setor público, 

obtiveram assim, expressiva importância na discussão da saúde pública, bem como, o 

fortalecimento do Projeto de Reforma Sanitária. 

Outros atores sociais de grande importância neste processo foram os partidos políticos 

de oposição, que incluíam em seus programas, a temática da saúde, a fim de viabilizar debates 

no Congresso Nacional sobre a política de saúde, como também, os movimentos sociais 

urbanos, que articulados com as demais entidades da sociedade civil realizavam eventos para 

discutir a política pública de saúde e o Movimento Sanitário, tendo o Centro Brasileiro de 

 

25 [...] Mesmo dentro do âmbito universitário foram criadas alternativas à prática dominante nos serviços de 
saúde, através do desenvolvimento de projetos de “medicina comunitária”. Na mesma linha, desenvolveram-se 
projetos experimentais em regiões mais pobres, por meio de convênios das Secretarias de Saúde com organismos 
internacionais. Todos esses projetos caracterizavam-se pelo seu caráter experimental e localizado, sempre 
permanecendo à margem do sistema de saúde, onde predominava a política de privatização já referida. No 
entanto, foi através deles que o Movimento Sanitário pôde experimentar, na prática, uma política alternativa para 
o setor de saúde, na qual buscava-se desenvolver um sistema mais racional e adequado, tanto ao quadro 
nosológico existente, como aos recursos disponíveis no país. (TEIXEIRA e MENDONÇA, 2006, p. 205) 
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Estudo de Saúde (CEBES) como transmissor da difusão e ampliação do debate em torno da 

saúde e democracia, elaborando contrapropostas ao modelo privatista de saúde. 

 
 
As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram a 
universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever 
do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 
Unificado de Saúde, visando um profundo reordenamento setorial com um 
novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a descentralização do 
processo decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento 
efetivo e a democratização do local através de novos mecanismos de gestão - 
os Conselhos de Saúde (BRAVO, 2007, p. 96). 
 
 

Um importante acontecimento que se insere na década de 80 é a realização da 8° 

Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, na cidade de Brasília, que de acordo 

com Bravo (2007) se constituiu como um marco importante na trajetória da política pública 

de saúde no país, reunindo cerca de 4.500 pessoas para discussão sobre saúde, tendo como 

eixos temáticos “saúde como direito de cidadania, reformulação do sistema nacional de saúde 

e financiamento setorial” (BRAVO e MATOS, 2004, p. 33).  

Os debates realizados na 8ª Conferência de Saúde foram frutos dos fóruns específicos 

realizados junto a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e o Centro 

Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), e contaram com a participação dos moradores, 

sindicatos, partidos políticos, associações de profissionais e o parlamento. 

Nesta Conferência foi aprovada, de acordo com Bravo (2004), as propostas da 

Reforma Sanitária e o relatório final da mesma foi transformado em recomendações, que 

serviram de base para a negociação da implementação da Reforma Sanitária no país e para a 

formulação da Constituição Federal de 1988.  

A Assembleia Nacional Constituinte, que em 22 de setembro de 1988, aprovou a 

Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, consagrou a saúde 

como um direito social e foi marcada pelos conflitos de interesses políticos difusos entre dois 

blocos que disputavam a aprovação de seus respectivos projetos. De um lado encontrava-se o 

setor privado, através da Federação Brasileira de Hospitais e da Associação de Indústrias 

Farmacêuticas, compostas por indústrias internacionais e, de outro, o interesse público da 

Reforma Sanitária, representada pela Plenária Nacional de Saúde.       
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A proposta de Emenda Popular apresenta pela Plenária Nacional de Saúde à 

Constituinte, que teve como relator Sérgio Arouca26, foi assinada segundo Bravo (2007), por 

mais de 50 mil eleitores e 167 entidades, entre sindicatos, partidos políticos, associações 

profissionais e movimentos sociais. A Emenda Popular continha em sua maioria as 

requisições do movimento sanitário, no entanto, diante da pressão política, fruto da 

polarização dos interesses, algumas concessões foram feitas para que o projeto fosse 

aprovado, como a não alteração da situação da indústria farmacêutica no país.   

 
 
[...] os principais aspectos aprovados na nova Constituição foram: O direito 
universal à Saúde e o dever do Estado, acabando com discriminações 
existentes entre segurado/não-segurado, rural/urbano;  As ações e Serviços 
de Saúde passaram a ser consideradas de relevância pública, cabendo ao 
poder público sua regulamentação, fiscalização e controle;  Constituição do 
Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos em uma rede 
hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de atendimento integral, com 
participação da comunidade;  A participação do setor privado no Sistema 
Único de Saúde de forma complementar, preferencialmente, com as 
entidades filantrópicas, sendo vedada a destinação de recursos públicos para 
a subvenção às instituições com fins lucrativos. Os contratos com entidades 
privadas prestadoras de serviços far-se-ão mediante contrato de direito 
público, garantindo ao Estado o poder de intervir nas entidades que não 
estiverem seguindo os termos contratuais; Proibição da comercialização de 
sangue e seus derivados. (BRAVO, 2007, p. 97) 

 

 

A Constituição Federal de 1988 representou, segundo Bravo (2007), a ampliação dos 

direitos sociais no país frente à crise econômica e os altos índices de desigualdades aqui 

existentes, neste sentido, a Constituição Federal significou um enorme avanço para as 

políticas sociais. A Carta Magna veio consagrar a saúde, juntamente com a assistência social e 

 

26 Antônio Sérgio da Silva Arouca, foi médico sanitarista e político brasileiro. Como médico, como parlamentar 
ou como militante partidário, Arouca procurou debater e apresentar propostas associadas, predominantemente, 
em questões das áreas da saúde, da ciência e tecnologia. Faleceu aos 61 anos, em 2003, no Rio de Janeiro. [...] O 
sanitarista Sérgio Arouca foi um dos principais teóricos e líderes do chamado "movimento sanitarista", que 
mudou o tratamento da saúde pública no Brasil. A consagração do movimento veio com a Constituição de 1988, 
quando a saúde se tornou um direito inalienável de todos os cidadãos, como está escrito na Carta Magna: "A 
saúde é direito de todos e dever do Estado". Arouca é reconhecido por sua produção científica e a liderança 
conquistada na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi presidente da Fiocruz em 1985, professor 
concursado da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), além de chefe do Departamento de 
Planejamento da Escola. [...] Internacionalmente, foi consultor da Opas/OMS, contribuiu diretamente para o 
planejamento do Sistema Público Nacional de Saúde da Nicarágua e participou de diversos outros projetos 
estratégicos da Organização, incluindo trabalho de consultoria no México, Colômbia, Honduras, Costa Rica, 
Peru e Cuba. Mesmo no período de censura à imprensa, por parte do governo militar, Sérgio Arouca defendia o 
acesso de toda a população às informações científicas. Com a abertura política e a redemocratização no país, essa 
postura se intensificou. Quando nomeado presidente da Fiocruz, abriu as portas da instituição para a sociedade. 
Acreditava que os cientistas deviam participar da vida social e divulgar para os meios de comunicação suas 
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a previdência social, como o tripé da Seguridade Social no Brasil, direito da população e 

dever do Estado. No que tange a saúde, a oferta desta encontra-se prevista de forma 

integralizada, regionalizada e hierárquica.  

Em uma análise conjuntural da década de 1980, compreendemos que houve uma 

ampliação da discussão da saúde e, por conseguinte, uma politização do tema, que tornaram 

possíveis, através das mobilizações e da organização social, a alteração das normas 

constitucionais e o reconhecimento da saúde como um direito social.  

As mudanças ocasionadas por estas propostas constitucionais se materializaram na 

criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987, que visava 

consolidar as prerrogativas da Reforma Sanitária. Este modelo de política de saúde foi, 

gradualmente, incorporado ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social27 (INAMPS), sendo substituído, posteriormente, pela criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

O SUS foi instituído pela Constituição Federal em 1988, como um “passo mais 

avançado na reformulação administrativa do setor” (BRAVO, 2007, p. 99), sendo 

descentralizado política e administrativamente e de caráter universal como previsto pelo 

movimento da reforma sanitária. 

Estando a saúde prevista na Constituição Federal de 1988, como um direito social e o  

SUS elaborado como o sistema pelo qual esta política se realizará, este foi consolidado com a 

criação da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990), que trata de sua 

operacionalização e, posteriormente, reafirmado com a criação da Lei 8.142, de 28 de 

novembro de 1990, que preconiza o controle social nesta política pública. 

Mesmo com os avanços conquistados, destaca-se que na década de 1990, a saúde, 

consolidada como direito social, enfrentava entraves à sua implementação, visto a crise 

econômica em que o país se encontrava e o avanço das políticas neoliberais. O autor Mendes 

 

atividades, muitas vezes, financiadas pelos impostos dos próprios cidadãos. Ver: https://portal.fiocruz.br/sergio-
arouca. 
27 O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia federal, foi criado em 
1977, pela Lei nº 6.439, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), 
definindo um novo desenho institucional para o sistema previdenciário, voltado para a especialização e 
integração de suas diferentes atividades e instituições. O novo sistema transferiu parte das funções, até então 
exercidas pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), para duas novas instituições. A assistência 
médica aos segurados foi atribuída ao INAMPS e a gestão financeira, ao Instituto de Administração Financeira 
da Previdência e Assistência Social (IAPAS), permanecendo no INPS apenas a competência para a concessão de 
benefícios. O INAMPS foi extinto em 1993, pela Lei nº 8.689, e suas competências transferidas às instâncias 
federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1988, que 
consagrou o direito universal à saúde e a unificação/descentralização para os estados e municípios da 
responsabilidade pela gestão dos serviços de saúde. Ver: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-previdencia-social-inamps). 
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(1999), nos apresenta o SUS como um processo que vem se construindo mediante as 

adversidades nas quais emerge, abordando-o como um processo de dimensões sociais, 

políticas e ideológicas.  

Neste sentido, concordamos que por ser um sistema que emerge em um contexto de 

crise financeira e política, o SUS não foi implantado como fora preconizado e, desta forma, 

sua estrutura conta com déficits, seus princípios28 doutrinários e organizativos não estão 

plenamente implementados e o seu financiamento tem sido restringido desde sua nascitura, 

fatores que precarizam a realização dos  serviços. 

No entanto, o SUS atende uma grande parte da população brasileira, ofertando 

serviços de atenção de baixa, média e alta complexidade, assim como, estratégias de educação 

e de prevenção em saúde. De acordo com o Conselho Federal de Medicina do Estado do 

Sergipe (CREMESE), nos primeiros 20 anos de sua existência, o SUS abarca o atendimento 

de 80% da população brasileira, que se aproxima de 150 milhões de pessoas, consumindo 

45% do total de investimentos com saúde no país. Para tanto, o setor privado de saúde abarca 

40 milhões de usuários, que representam apenas 20% da população.  

A conjuntura social da década de 90 em diante, permeada pelas políticas neoliberais 

reforça a privatização da saúde, com o enxugamento do Estado na direção das políticas 

sociais, conforme afirma Iamamoto (2015). Na  atual conjuntura brasileira, o SUS e as demais 

políticas sociais vem sofrendo constantes ataques, com o fortalecimento da política neoliberal 

e do modelo privatista de saúde, sob a disseminação do discurso da crise fiscal e do serviço  

público como ruim, com o sucateamento dos hospitais e a falta de insumos para a realização 

do trabalho, projeto que fortalece o ideal do senso comum de que a saúde pública não 

funciona.  

A materialização destes ataques pode ser verificada na Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC 241/2016) concebida no governo de Michel Temer que prenuncia o 

congelamento dos gastos públicos por 20 anos, nas políticas de saúde e educação, em razão da 

dívida pública. Neste sentido, o que está posto é que não haverá investimentos nestas 

 

28 Universalização: a saúde é um direito de cidadania, de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este 
direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido à todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Equidade: o objetivo desse princípio é 
diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais 
e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os 
desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Integralidade: este princípio considera as pessoas como 
um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a 
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. O princípio de integralidade 
pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre 
as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. Ver: 
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus. 
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políticas, por 20 anos, mesmo que se registre um crescimento econômico. Este congelamento 

significa um sucateamento da coisa pública, que sem investimentos não funciona de maneira 

qualificada, e no caso da saúde em uma perspectiva universal.  

Veja, aqui não fechamos os olhos para a realidade das unidades de saúde e para as 

várias denúncias sobre o não acesso a saúde, por falta de profissionais e estruturas, mas 

pensamos criticamente esta realidade. Sucatear a coisa pública a fim de privatizá-la, se 

configura como um ataque ao direito social que é a saúde, em um país com níveis alarmantes 

de desigualdade29, onde a grande massa não tem condições de acessar a saúde a não ser pelas 

vias públicas. 

Em algum momento da vida nós ou alguém que nos é próximo já se utilizou do 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde, desta forma, se faz necessário reconhecer o SUS 

como uma política fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Reconhecendo seus déficits, mas, pensando historicamente a construção desta política e a 

conjuntura econômica e política que exerce influências sobre ela.  

De acordo com Bravo (2004) o Serviço Social na década de 90, absorve influências da 

conjuntura social brasileira, de crises econômicas e enxugamento das políticas sociais, no 

entanto, a profissão neste momento também passa por um processo de revisão de sua própria 

realização, negando o Serviço Social tradicional e buscando uma nova direção. Aqui 

ressaltamos que as políticas sociais caracterizam-se como a matéria prima do trabalho 

profissional por se configurar como o meio pelo qual o assistente social realiza sua mediação 

frente as demandas, fruto das expressões da questão social e do projeto neoliberal, que atua no 

enxugamento destas políticas, trazendo à profissão, novos desafios para a atuação 

profissional. 

Diante do exposto, nos é possível conceber a política de saúde no Brasil como uma  

política complexa,  que traz em seu desenvolvimento marcas das conjunturas sociais, políticas 

e econômicas de cada período histórico do país, envolvendo diversos atores sociais, interesses 

e avanços ambíguos, no campo das políticas sociais mediadas pelo Estado, nas inclinações do 

sistema capitalista. Os avanços sociais, neste sentido, se configuram nas lutas sociais e na 

relação de divergências entre as classes sociais.  

 
29 A medição das desigualdades de renda nos países é realizada através do índice de Gini. A desigualdade é 
verificada através da concentração de renda, sendo quantificada a diferença de renda entre os mais pobres e os 
mais ricos. Os valores para a medição são representados entre 0 e 1. Significando que, quanto mais próximo de 
0, há uma menor desigualdade no país e, quanto mais aproximado de 1, existe um maior nível de desigualdade 
estabelecido. Em 2016 de acordo com o Dicionário Financeiro (site on-line), o Brasil encontrava-se entre um dos 
10 países com maior desigualdade no mundo, com 0,515 no índice daquele ano. Ver: 
https://www.dicionariofinanceiro.com/indice-de-gini/ 
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Revisitar a trajetória da saúde no Brasil, ainda que brevemente, se faz imprescindível 

para pensarmos o trabalho profissional do Serviço Social neste espaço de atuação profissional 

e política, reconhecendo suas raízes, seus processos, seus avanços, bem como, as influências 

conjunturais de sua formação. Não é possível pensar a prática profissional, suas dificuldades e 

possibilidades no campo da saúde sem conhecer este espaço e as correlações de força que nele 

habitam e que, por conseguinte, influenciam a realização do trabalho profissional. 

Neste sentido, adiante nos aproximaremos da atuação profissional no contexto da 

saúde pública, possibilitada pela realização do Estágio Supervisionado em Serviço Social, 

entre os anos de 2017 e 2018, na UPH de Ururaí (Unidade Pré-Hospitalar), na cidade de 

Campos dos Goytacazes, a fim de problematizarmos a atuação dos Assistentes Sociais na 

saúde e as implicações conjunturais que interferem no trabalho profissional realizado nas 

bases desta política pública, identificando as forças pragmáticas que se fortalecem nesta 

conjuntura e “conversando”, assim, com o debate teórico apresentado no primeiro capítulo 

deste trabalho monográfico. 

 

 

 

2.2. Serviço Social no SUS: um olhar sobre o trabalho profissional realizado na Unidade 

Pré-Hospitalar de Ururaí, em Campos dos Goytacazes e os rebatimentos pragmáticos 

presentes nessa prática. 

 
 

A unidade Pré-Hospitalar de Ururaí, encontra-se vinculada, atualmente, a Fundação 

Municipal de Saúde (FMS)30. Antes de se transformar em unidade pré-hospitalar, no ano de 

2001, sob o Governo de Arnaldo França Viana, esta foi instituída em maio de 1989 e mantida 

financeiramente pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, como uma UBS - 

Unidade Básica de Saúde, que funcionava apenas no turno diurno31.  

Com o processo de descentralização da saúde, em 1990, o Hospital Ferreira Machado 

(que pertencia a estrutura estadual de saúde), foi incorporado a gestão municipal e 

reinaugurado em 1991, no Governo do então Prefeito Anthony William Matheus de Oliveira, 

 

30 Esta Fundação foi instituída em 13 de abril de 2011, pela Lei Municipal nº 8.219, sob a gestão da Prefeita 
Rosinha Garotinho. A referida Lei altera a denominação da Fundação Dr. João Barcelos Martins – FJBM 
(responsável pelo Hospital Ferreira Machado - HFM), para Fundação Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes - FMS e incorpora nesta a Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio – FGSV (responsável pelo 
Hospital Geral de Guarus – HGG). Ver: https://leismunicipais.com.br/a1/rj/c/campos-dos-goytacazes. 
31 No levantamento documental não foi possível confirmar a data da sua fundação.  
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mais conhecido como Anthony Garotinho. Este foi construído em um terreno doado pelo 

Coronel Ferreira Machado32, em 1951, que hoje nomeia o hospital. Antes de ser um Hospital 

de Emergência, consta nos registros históricos, foi um hospital para tratamento de 

tuberculosos. 

Até os anos 2000 a Fundação Dr. João Barcelos Martins, mantinha apenas o Hospital 

Ferreira Machado e, em 2001, expandiu suas atribuições à toda rede de urgência do 

município, passando a integrá-las, com objetivo de dar maior resolutividade aos postos de 24 

horas, para que o Hospital Ferreira Machado fosse menos sobrecarregado e pudesse realizar 

melhor seu atendimento emergencial.  

A Fundação Dr. João Barcellos Martins (FJBM), hoje denominada como Fundação 

Municipal de Saúde (FMS), tinha como objetivo administrar e exercer o controle operacional 

e financeiro das unidades de urgência do município. Atualmente, a FMS agrega os Hospitais 

Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e diversas unidades Pré-Hospitalares como: UPH 

Saldanha Marinho, UPH Guarus, UPH Farol, UPH de Ururaí, UPH de Travessão, entre 

outros.  

A unidade Pré-Hospitalar de Ururaí é composta por uma equipe profissional 

multidisciplinar, com plantão 24 horas, que conta com o seguinte quadro profissional: serviço 

social, odontologia, enfermagem e medicina, atendendo o distrito de Ururaí e outras 

localidades vizinhas, como, Tapera, Ponta da Lama, Quilombo, Ibitioca, Sentinela, Serrinha e 

Imbé. A unidade, além de suprir as demandas ambulatoriais, atua também na urgência, 

realizando um filtro das demandas dos grandes hospitais da cidade, por se tratar de uma 

unidade que atende serviços diversificados, com repousos de até 24 horas, que conta com uma 

estrutura relativa ao atendimento de urgência, encaminhando, quando necessário, os pacientes 

para outras unidades de saúde. 

No período da realização do Estágio Supervisionado (2017/2018), segundo 

informações coletadas na UPH, no período da observação participante, a unidade contava com 

o atendimento ambulatorial médico, em áreas como, clínica geral, ginecologia, geriatria, 

 

32 No livro “Gente que é Nome de Rua” (CARVALHO, 1988, p. 96), consta que Manoel Ferreira Machado, 
nasceu em São João da Barra, em 16 de abril de 1867. [...] Em Campos, inicialmente, fundou a firma 
FERREIRA MACHADO & CIA. LTDA e depois se interessou pela indústria canavieira. Pelos seus préstimos 
aos mais necessitados recebeu o título de Benemérito da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Em seu 
testamento deixou a quarta parte de sua imensa fortuna para as Casas de Caridade de São João da Barra e de 
Campos. O Hospital Ferreira Machado, erguido no lugar onde existiu o Hospital dos Tuberculosos ou 
Isolamento, leva o seu nome em homenagem aos seus feitos aos mais necessitados. Este hospital foi inaugurado 
em 29 de janeiro de 1951. Manoel Ferreira Machado faleceu em Campos, no dia 15 de setembro de 1945, com 
77 anos. Como político foi vereador chegando à presidência da Casa de Vereança em 1924. A última sessão 
presidida por Manoel Ferreira Machado ocorreu em 21 de abril de 1927. Ver: 
http://www.camaracampos.rj.gov.br/9-camara/969-manoel-ferreira-machado. 
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pediatria, cardiologia, gastroenterologia, dermatologia, mastologia, pneumologia e ortopedia, 

além de outras referências profissionais como, psicologia, enfermagem e serviço social. A 

unidade também realizava atendimentos na área de vacinação, dentre outros procedimentos. 

Esta empregava 147 (cento e quarenta e sete) profissionais no total e 52 (cinquenta e dois) por 

especialidades médicas, que tinham como vínculos de trabalho os concursos públicos e o 

regime de RPA – recibo de pagamento para autônomos. 

No entanto, importa-nos ressaltar que diante da conjuntura social de desmonte das 

políticas públicas, da realidade macroeconômica e política do país, do sucateamento do SUS, 

dos impasses do financiamento municipal33 e da precarização do trabalho, esta realidade sofre 

os impactos deste cenário e se transmuta, comprometendo a oferta de serviços e não 

permitindo que as equipes de trabalho se configurem como base de apoio na atenção à saúde 

da população local. 

No que diz respeito ao trabalho do Serviço Social da UPH de Ururaí, destacamos que 

os profissionais Assistentes Sociais - ao todo 7 (sete) profissionais -, integram a equipe 

multidisciplinar do setor de urgência e do ambulatório, e tem como prerrogativas ao trabalho, 

a atuação no atendimento direto ao usuário da saúde, a realização de análise de dados e de 

informações que possibilitem a identificação das múltiplas determinações das condições de 

vida e saúde apresentados pelos pacientes e, desta maneira, sua atuação nesta unidade de 

urgência, consiste na garantia plena à informação, na orientação à família e acompanhantes 

dos usuários, bem como, proceder a intervenção necessária, juntamente com os demais 

profissionais das equipes de saúde, através do atendimento coletivo e individual, dependendo 

do fluxo da urgência. 

O trabalho dos Assistentes Sociais se realiza, também, em regime de plantão 24 horas, 

e, desta forma, há uma grande rotatividade de profissionais, que todos os dias realizam os 

atendimentos desvinculados, na maioria das vezes, de uma ação continuada, revelando uma 

atuação pautada na intervenção cotidiana e imediata, apesar da tentativa de superação desta 

prática. Nesta realidade, é possível perceber e analisar as diversas e distintas formas de 

atuação profissional que, por mais que sigam um padrão de serviço, coadunado com as 

 

33 De acordo com a Constituição Federal de 1988, o financiamento do SUS ocorre através das três esferas de 
governo, ou seja, federal, estadual e municipal, gerando a receita necessária para o custeamento dos serviços 
públicos de saúde. A nível municipal o repasse às unidades de saúde tem sido motivo de grande discussão, visto 
os constantes atrasos nos pagamentos dos trabalhadores em regime de RPA, por exemplo. Há atrasos também 
nos repasses aos hospitais filantrópicos do município (co-financiados pela Prefeitura), que se queixam do não 
repasse das verbas necessárias para a realização dos atendimentos. Indica-se para o aprofundamento destas 
informações a reportagem do Jornal on-line Terceira Via, datada de 16 de outubro de 2019, que aborda esta 
temática.  
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atribuições profissionais34 do Serviço Social, imprimem um pouco da personalidade e do 

conhecimento de cada profissional, na  realização do trabalho, sendo possível verificar 

atuações em variadas vertentes teóricas e técnicas, numa mesma unidade de saúde.  

A observação desta atuação profissional, nos permite problematizar, por exemplo, as 

condições de trabalho de profissionais que acumulam vínculos para além do plantão de 24 

horas, na busca da manutenção de uma renda mensal compatível com as necessidades 

pessoais e familiares, em um sistema econômico que exige cada vez mais, o esforço do 

trabalhador. Este acumula funções que, por vezes, excedem sua capacidade humana e 

impactam a própria saúde. Na esteira desta observação, contatamos o quanto profissionais de 

uma mesma equipe, encontram dificuldades para criar um padrão na realização técnica do 

trabalho e, por conseguinte, as atuações fragmentam-se no cotidiano das instituições. 

Na relação da supervisão direta de estágio, os profissionais de Serviço Social desta 

unidade, identificam, em sua prática profissional, as seguintes atribuições:  

 democratização das informações necessárias ao atendimento prestado, 

fomentando a criação de mecanismos que possibilitem o contato da família e 

acompanhantes com profissionais responsáveis pelo atendimento;  

 participação nos processos de alta ou remoção na perspectiva de garantir a 

plena informação e discussão sobre os direitos, deveres, possibilidades e 

consequências no encaminhamento deste processo;  

 orientação às famílias nos casos de óbito, quanto aos recursos comunitários;  

 participação, quando necessário, da transferência em atendimento para a 

emergência, em caso de internação. 

 viabilização do acesso aos serviços, programas e benefícios disponíveis na 

rede;  

 garantia da informação, no momento da alta, sobre direitos sociais, nos casos 

de acidente de trabalho, violência no trânsito, violência doméstica, por 

exemplo, notificando aos órgãos competentes, os casos de maus tratos contra 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos;  

 atendimento a demandas espontâneas, bem como, abordagens no repouso e 

visitas domiciliares; 

 

34 Os Assistentes Sociais possuem atribuições privativas na realização de seu trabalho profissional, em particular, 
no campo da saúde. Para o aprofundamento deste tema indicamos a leitura do Código de Ética do/a Assistente 
Social (CFESS, 1993), bem como, os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde 
(CFESS, 2010). 
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 realização de projetos e pesquisas para levantamento de dados e 

desenvolvimento de um trabalho coletivo.  

Os procedimentos técnicos para o desenvolvimento do trabalho se baseiam na 

entrevista social, onde todos os pacientes são abordados pelo Assistente Social, para o devido 

preenchimento da ficha social, que é anexado ao prontuário do paciente.  

Com base nas atribuições apontadas acima, as demandas espontâneas, configuravam-

se como a maior parte dos atendimentos diurnos na unidade e trazem demandas 

diversificadas, não restringidas a condição de saúde/doença, mas ampliadas a esclarecimentos 

sobre os direitos previdenciários e o acesso a outros benefícios.  

Desta maneira, nos é possível analisar que o Serviço Social nas unidades de saúde se 

configura como uma referência de acesso aos direitos, principalmente, nos territórios mais 

vulneráveis e, neste sentido, a presença de um Assistente Social suscita, para o usuário, a 

possibilidade de uma escuta qualificada sobre a demanda apresentada, bem como, a solução 

desta demanda, da informação solicitada ou do encaminhamento realizado. 

Todavia, também fazem parte das demandas espontâneas, a busca por esclarecimentos 

referidos ao próprio sistema de saúde; a viabilização de acesso a médicos; remédios; exames, 

entre outros. Neste tipo de atendimento, são verificadas as condições sociais dos usuários, 

para além de sua demanda na saúde, como, condições de moradia e trabalho, por exemplo, em 

uma perspectiva de saúde ampliada, pensando a partir dos determinantes sociais35. Sendo 

assim, é possível identificar outras demandas a serem trabalhadas pelo Serviço Social, para 

além dos processos de saúde/doença. Além das explicações e orientações sobre as demandas 

são também realizados encaminhamentos às outras unidades da rede que possam estar 

atuando na resolução das necessidades apresentadas pelos usuários.      

Sobre a abordagem no repouso, que também se configura como uma ação nos 

atendimentos do Serviço Social na UPH de Ururaí, esta consiste na identificação de possíveis 

demandas que necessitam da intervenção profissional. Vale ressaltar que a unidade possuía, 

no período do estágio supervisionado, o repouso masculino, feminino e infantil, com 04 

(quatro) leitos cada um. A abordagem era feita mediante a presença do profissional nas salas 

de repouso, para a verificação dos pacientes que se encontravam na urgência, buscando 

conhecer a demanda que trouxe o paciente à unidade pré-hospitalar e, consequentemente, ao 

 

35 De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão 
relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os fatores 
sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de 
problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como, moradia, alimentação, escolaridade, renda e 
emprego. Ver: https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais. 
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repouso, assim como, a situação geral de saúde/doença, para a orientação adequada ao 

acompanhamento ambulatorial na própria unidade (UPH de Ururaí) ou na UBS – Unidade 

Básica de Saúde de sua respectiva localidade. 

Nos casos de atendimento de urgência, onde o paciente não se encontra em condições 

de responder e/ou não está acompanhado de um familiar ou responsável, cabe ao Serviço 

Social da unidade, o devido processo de identificação e busca familiar, se possível. Nos casos 

onde outras demandas são identificadas na abordagem em repouso, o paciente quando 

liberado é orientado a buscar a sala do Serviço Social para um atendimento individual.  

No que tange as visitas domiciliares, estas são realizadas com os usuários 

acompanhados pelo Serviço Social da unidade, quando verificadas demandas que o Assistente 

Social precisa intervir juntamente a família destes, conhecendo suas condições de vida para a 

realização dos encaminhamentos, quando necessário. Cabe destacar que essa ação é 

extremamente rara, ocorrendo em excepcionais situações, como as que foram realizadas no 

período do estágio, nos dias 05/10/2017 e 19/10/2017, de acordo com os registros em diário 

de campo, para o acompanhamento de pacientes que realizavam tratamento com a equipe 

médica da unidade e, também, acompanhados pelo Serviço Social. 

O Serviço Social da UPH de Ururaí, realizou em algum momento, projetos destinados 

a uma variedade de demandas, como, o Projeto “Bate Coração”, que trabalhava com 

hipertensos e com pacientes diabéticos; o Projeto “Come, come”, cujo público alvo era 

crianças de baixo peso e o Projeto “Saúde Sexual da Mulher”, que visava o acompanhamento 

de mulheres que realizavam consultas ginecológicas na UPH de Ururaí. Estes projetos 

obtiveram êxito, no acompanhamento de pacientes alvo, no período de sua execução, segundo 

informações das Assistentes Sociais, no entanto, não se encontravam mais em funcionamento, 

no período da realização do estágio supervisionado, por dificuldades referentes a composição 

da equipe profissional. Desta maneira, os únicos projetos que vigoravam, com a participação 

do Serviço Social da unidade, eram os Projetos de Intervenção construídos e desenvolvidos 

pelos estagiários. 

Isto nos possibilita pensar como a relação que se estabelece entre as unidades de saúde 

e as instituições de ensino são importantes para suscitar a realização de pesquisas e projetos, e 

trazer mudanças no cotidiano do trabalho. Veja, o trabalho no setor de saúde encontra-se 

permeado pela atuação pragmática que consome o profissional. A necessidade de ofertar 

respostas rápidas às demandas, principalmente, quando se trabalha uma ação profissional em 

regime de plantão, torna extremamente dificultoso uma análise crítica da realidade e o 

acompanhamento continuado da demanda.  
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A existência da ação imediata no campo da saúde, parece encontrar-se ligada 

estritamente a urgência da vida, enquanto um bem precioso, neste sentido, os atendimentos 

nas urgências têm por caraterísticas a rapidez na atuação para a resolução das patologias do 

corpo e, em alguns casos, da mente. Desta forma, trabalhar em unidades de saúde que ofertem 

atendimentos em urgência se configura como espaços desafiadores para os Assistentes 

Sociais, em especial, pelas características da sua formação. Quando um usuário chega ao 

serviço de saúde, no contexto emergencial ou de urgência, com uma demanda e é atendido, na 

maioria das vezes, o Assistente Social não consegue acompanhar o resultado final daquela 

demanda, se esta incluir a necessidade do acesso em outras redes, pois, muitas vezes, o 

retorno não acontece. Esta ação não realizada, dificulta, em alguns casos, o estabelecimento 

do trabalho, pois, a comunicação entre a rede de serviços se configura como um fator 

fundamental para que este se realize. 

A atuação em saúde possui suas particularidades referentes a realização desta política 

pública, no entanto, enquanto profissionais, os Assistentes Sociais, para além das 

particularidades técnicas e instrumentais da atuação, lidam em seu cotidiano com as 

expressões da questão social, que se materializam nos processos de saúde/doença da 

população. De acordo com Buss (2010) a saúde e a doença são processos intrínsecos a vida 

dos seres humanos e, cada sociedade em suas conjunturas históricas, vão exprimir um modo 

de vida correspondente ao desenvolvimento de seu modo de produção e organização 

econômica, política e social, bem como, a sua cultura e os processos que formam a identidade 

social da população. 

Neste sentido, para atuar  na política pública de saúde se faz necessário reconhecer 

estes processos intrínsecos a ela, problematizando sua historicidade fundante e relacionando-a 

com a conjuntura social da sociedade brasileira e com as condições de vida da população, 

para assim, compreender as mediações necessárias ao trabalho e desvendar o real abstruso nas 

demandas dos usuários e de seus territórios. 

Assim sendo, para realizar este movimento, o profissional precisa lançar mão de seus 

instrumentos técnicos, de organização e realização do trabalho, registrando-o e 

sistematizando-o, a fim de decodificar as particularidades e as principais demandas do público 

que atende, juntamente com a análise teórica crítica da realidade, e do seu trabalho, para 

formular intervenções às demandas que se apresentam, em uma perspectiva alinhada com a 

complementação da teoria e da prática, reciprocamente. 
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[...] a competência teoria é indispensável para a formação profissional, mas 
ela sozinha não habilita para a intervenção. Sem essa formação teórica 
adequada, uma intervenção com qualidade fica prejudicada, visto ser a teoria 
que vai oferecer o significado social da ação, suas implicações e 
rebatimentos nas ações do outro, ultrapassando, dessa forma, o 
conhecimento do senso comum, rompendo, inclusive, com a visão de 
neutralidade dos instrumentos e técnicas. (SANTOS, 2010, p. 34) 

 
 
 

As experiências de estágio, proporcionadas na UPH de Ururaí, nos atentaram para esta 

discussão. Como é possível dentro da realidade do trabalho na política de saúde, 

principalmente nos setores de plantão em urgência, realizar um trabalho qualificado, 

comprometido com a reflexão crítica diante do cotidiano imediato da saúde? Neste sentido, 

este trabalho monográfico não busca traçar uma receita infalível, que o Assistente Social 

possa aplicar ao seu trabalho e, assim, superar seus percalços, mas, busca através da 

insistência sobre a necessidade e importância da aproximação desta realidade, reconhecer as 

dificuldades existentes neste campo e pensar possibilidades para a atuação. 

Vivemos no cotidiano e este, como discutido anteriormente, é o “hell” das práticas 

pragmáticas e imediatas, que se enlaçam na reprodução da vida e do trabalho. A 

imediaticidade que envolve o trabalho na saúde se fortalece na atual conjuntura, 

considerando, especialmente, que a precarização dos postos de trabalho torna-se um fator que 

traz implicações para a realização deste trabalho e para a qualidade que este obtém, bem 

como, para a realização da vida do próprio trabalhador.  

Neste sentido, o Assistente Social enquanto trabalhador assalariado, encontra-se - 

assim como os demais trabalhadores, os da equipe multiprofissional e os que são atendidos 

por este e por todos desta equipe -, suscetível aos baixos salários, atrasos no pagamento, 

adoecimentos, regimes de trabalhos sem garantias trabalhistas, sendo necessário, em muitos 

casos, manter-se na prestação de serviços, em mais de uma instituição, para complementar a 

renda, conforme destacado anteriormente.  

Sendo assim, o cotidiano, como espaço privilegiado da realização pragmática e local 

de realização da atuação profissional revela-se permeado pelos enlaces pragmáticos que 

fecundam o trabalho, fortalecidos pela conjuntura social no capitalismo, pelo desmonte da 

política pública de saúde, pela formação profissional aligeirada, pela burocratização e pelo 

afastamento do profissional, geralmente, das instituições de ensino, que se configuram como 

espaços de constante discussão do fazer profissional e possibilitam ao Assistente Social a 

reflexão sob a luz da teoria em sua prática cotidiana. O cotidiano acrítico, portanto, fortalece o 

imediatismo na atuação profissional, bem como, propicia o discurso, no meio profissional, das 
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dicotomias entre a teoria e a prática e, assim, este desacredita do seu próprio trabalho, 

enquanto dimensão de atuação e reflexão.  

Na UPH de Ururaí era verificada a dificuldade dos profissionais em sistematizar os 

dados de seus atendimentos, mesmo o Assistente Social tendo domínio das demandas do 

território e da rede de serviços do município. Geralmente, em suas falas não havia o 

compartilhamento deste saber com os demais colegas plantonistas e a falta da troca de 

informações com os outros plantões, também era evidente.  

Neste sentido, o profissional de Serviço Social realizava seu trabalho de forma 

fragmentada, visto que, além da não problematização das demandas com a equipe e da 

ausência da troca de informações, não haviam reuniões entre os profissionais e, a 

comunicação necessária para realização do trabalho era feita por mensagens trocadas em um 

grupo nas redes sociais e através do livro de registros36.  

Com base nos registros em diário de campo e das observações estabelecidas no campo 

de estágio, destacamos que os procedimentos cotidianos realizados pelos Assistentes Sociais, 

da UPH de Ururaí, estavam assim estabelecidos: 

a) receber o plantão do colega anterior, lendo o livro de ocorrência para o 

conhecimento das demandas recebidas; 

b) efetivar o registro em prontuário, de todas as condições sociais do paciente que 

possam ter relevância para o atendimento social e médico.  

c) verificar as pendências do plantão anterior e checar os leitos.  

d) proceder, se necessário, contatos telefônicos com famílias e instituições, no caso 

de alta com comprometimento social, ou da mobilização de rede para a resolução 

de uma demanda; 

e) proceder contatos com o Ministério Público, Conselhos Municipais de 

fiscalização, em casos previstos em lei, envolvendo o desrespeito aos direitos da 

criança, adolescente, idosos e mulheres.  

 

36 Apesar de não ter sido possível realizar um trabalho de campo, na perspectiva de levantar dados sobre esta 
atuação profissional em outros espaços da saúde, em regime de plantão 24 horas, conforme destacamos na 
Introdução desta monografia, quando nos reportamos ao percurso metodológico deste trabalho, a troca de 
informações com estagiárias de outras instituições, especialmente, nos momentos de debates nas disciplinas 
teórico-práticas, nos leva a inferir que esta realidade é expansível às demais unidades de saúde, onde os 
profissionais que trabalham por plantão, por terem outros vínculos de trabalho e indisporem de um momento em 
que todos possam se reunir na unidade, sucumbem a compor uma equipe fragmentada e individualizada, e isto se 
constitui como um fator fundamental para a reprodução de uma atuação imediata e para a não construção de 
projetos de intervenção, na estrutura do trabalho do Serviço Social. Tal hipótese necessita de aprofundamento e 
análise. 
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Desta forma, o trabalho começava e findava-se nas resoluções mecanizadas do 

cotidiano. Em articulação com estas análises nos voltamos aos registros, fruto da observação 

no campo de estágio, em diário de campo, no ano de 2017, que explicita sobre a realidade 

profissional na UPH de Ururaí.   

 

[...] Essa desarticulação e falta de interação por parte da equipe 
também se revelam nos registros dos atendimentos compartilhados 
pelos profissionais onde não existe um perfil mínimo descrito e como 
cada profissional faz de  um jeito ou não faz, isto dificulta o 
atendimento e até possíveis pesquisa sobre o perfil dos usuários que o 
serviço social atende na unidade.  Isto nos leva problematizar que a 
falta de sistematização por parte do serviço social na unidade, pode 
ser fundado nessa desarticulação da equipe profissional e isto 
dificulta o andamento das atividades. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017) 
 

Para tanto, é necessário entender o que leva essa desarticulação profissional e, 

considerando a análise de Coelho (2008), sobre a imediaticidade  na prática do Assistente 

Social, importa-nos salientar que este deve ir além do imediato e racionalizar a mediação para 

que é esta imediaticidade (quase que inevitável, neste contexto real) não se sobressaia sobre o 

conhecimento científico, pois, o imediato pode levar a naturalização das ações que, nas  

instituições, podem ser caracterizadas pela rotina, pela repetição de tarefas e pela busca por 

rápidas respostas às demandas que chegam. Diante disto, consideramos que a imediaticidade 

na atuação do profissional dificulta sua interação e sua articulação enquanto equipe.         

Outro registro que muito nos chama atenção é este que reproduzimos abaixo: 

 

Outrossim, a precarização do trabalho também revela sua 
importância nesta problemática, pois as relações subalternizadas de 
trabalho, sem as condições mínimas para a sua realização, como, por 
exemplo, a falta de papel na unidade - que é uma realidade 
vivenciada há algum tempo na unidade -, detém impactos sobre a 
realização do trabalho. [...] essas condições precárias desestimulam o 
profissional e os adoece, além de atuar na reatualização do 
conservadorismo, segundo Barroco (2011). Sendo assim, as 
dificuldades da equipe de serviço social da UPH de Ururaí afetam 
cada profissional em sua individualidade, os desarticulando enquanto 
classe profissional e enquanto equipe de trabalho de uma mesma 
unidade. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017) 

 
 

Aqui nos atentamos, não apenas para as dificuldades existentes na realização do 

trabalho em equipe que, fragmentado, dificulta a atuação e a compreensão coletiva dos 
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profissionais, mas, também, para as condições de trabalho, considerando que o Serviço Social 

da unidade UPH de Ururaí, contava na época do estágio supervisionado, com estruturas  

mínimas para a atuação profissional, destacando, por exemplo, para a sala pequena sem 

ventilação, com um espaço para no máximo 03 (três) pessoas, sem acesso a equipamentos de 

informática, com 01 (uma) mesa, 03 (três) cadeiras e 01 (um) armário, sem chave - ação que 

compromete o sigilo profissional dos arquivos, visto que a única segurança da sala, era a 

chave da porta que permanecia na unidade de saúde.    

No período da realização do estágio supervisionado, registrava-se ainda o não 

funcionamento do aparelho de ar condicionado, existente na sala de atendimento individual, 

dentre outras dificuldades materiais, que comprometiam a realização do trabalho e que 

impactavam, negativamente, o profissional em seu cotidiano.  

Desta forma, importa-nos pensar se a transformação desta realidade seria possível 

através da articulação coletiva dos profissionais no estabelecimento de estratégias de 

enfrentamento às condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que ações 

como estas, encontram entraves na individualidade do trabalho realizado.  

A realidade conjuntural do país, de uma política neoliberal que culmina em um projeto 

de sucateamento do SUS, escamoteando as verdadeiras intenções do grande capital de 

privatizar esta política pública, se espraia para a micro realidade do território de Campos dos 

Goytacazes e para os seus serviços de saúde. Assim sendo, o profissional precisa estar atento 

às transformações da órbita do capital e suas implicações no país, para compreender como 

estes impactos chegarão à política pública na qual ele trabalha, bem como, à realização 

concreta da vida da população, para então, se organizar coletivamente frente a esta realidade. 

Este movimento de reflexão precisa encontrar-se no crivo crítico da análise da 

realidade e a luz dos conhecimentos teóricos, que embasam e preparam os profissionais para 

compreender a totalidade das relações que se estabelecem dentro dos contextos de crises 

econômicas e políticas. 

Diante das experiências vivenciadas no período de estágio supervisionado na UPH de 

Ururaí, entre o segundo semestre do ano de 2017 e o segundo semestre do ano de 2018, como 

mencionado anteriormente, podemos entender o setor de saúde como um espaço propício para 

a realização de um trabalho imediato, devido as suas particularidades. Sendo assim, 

percebemos que a prática profissional, nestes espaços, encontra-se permeada pela 

imediaticidade das demandas de saúde, pelo discurso dicotômico entre a teoria e a prática, 

pela supremacia do saber médico e pelas condições de trabalho precarizadas, juntamente, com 

a desarticulação e fragmentação do trabalho dos Assistentes Sociais que,  enquanto equipe de 



60 

 

trabalho, sofrem na “ponta”, na realização da prática profissional, toda falta de estrutura e de 

insumos. 

Isto é, sem dúvida, produto do avanço das políticas neoliberais de enxugamento do 

Estado para com as políticas públicas, neste sistema capitalista, que busca a privatização do 

SUS, como também, produto de uma realidade econômica municipal, impactada pela redução 

dos recursos do município, via redução dos royalties do petróleo. 

Toda esta conjuntura, produz um profissional que reproduz uma prática pragmática e, 

de quem é a responsabilidade? Veja, aqui seria fácil dizer que o profissional é o único culpado 

por não superar o imediatismo em seu trabalho, justificando-o como um profissional relapso 

que preza pelo mais fácil e não se importa com a qualidade de seu trabalho, no entanto, não 

existe um único responsável. A relação que se estabelece em sociedade é composta por 

múltiplos e complexos fatores atravessados pelos sistemas políticos, pelas condições 

econômicas e sociais, pelas formações profissionais e, neste sentido, há uma infinidade de 

possibilidades que levam às práticas pragmáticas e imediatas e, nenhum profissional encontra-

se totalmente livre delas. 

Assim sendo, identificar na UPH de Ururaí, na prática profissional cotidiana, traços 

destas condições, se faz necessário, para pensarmos as possiblidades da realização do trabalho 

diante da realidade profissional na atual conjuntura. Não estamos com isso, isentando o 

profissional de sua responsabilidade com sua prática profissional, mas, o reconhecendo como 

um importante ator, capaz de materializar na sua prática, atividades que busquem a superação 

do imediatismo. E, com isso, acreditamos que esta ação não se dá na solitude, mas no 

coletivo, especialmente, se neste coletivo busca-se os conhecimentos teóricos-metodológicos, 

a reflexão crítica da conjuntura social e da prática profissional, através do constante 

aprimoramento profissional; da aproximação com instituições de ensino, através da concessão 

de estágios; da participação no controle social da política pública de saúde, através dos 

conselhos municipais, e da luta pela construção de uma nova ordem societária.  

O profissional quando envolto à estas ações, efetiva as possibilidades de superação das 

práticas pragmáticas e imediatas, existentes no movimento do cotidiano, de acordo com 

Heller (1970) e, é isto que possibilita uma práxis transformadora, pois, segundo Martinelli 

(2011), o exercício profissional se torna a expressão material e concreta dos processos de 

trabalho realizados pelo Assistente Social e explicitam a dimensão política da profissão e o 

reconhecimento das condições dos sujeitos de direitos.  

Portanto, finalizamos afirmando que a prática profissional no campo da saúde pública 

não deve se reduzir a imediaticidade e a urgência dos plantões e, as atividades profissionais 



61 

 

realizadas nestas unidades, precisam conter as extensões teórico-metodológicas, ético-

políticas e técnico-operativas, aliadas ao processo de humanização do atendimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 A partir do exposto, consideramos que na prática contemporânea do Serviço Social os 

ideais pragmáticos se apresentam, assim como, em toda sociedade e, se fortalecem, em uma 

conjuntura política, econômica e social voltada à reprodução do sistema capitalista e do 

fortalecimento dos interesses burgueses e conservadores.  

A imediaticidade e a atuação acrítica, assim como a desvalorização da teoria e da 

história, características presentes no pragmatismo, quando entrelaçadas à prática profissional 

do Serviço Social, podem produzir uma atuação imediata, mecanizada, burocrática, com foco 

apenas  na experiência vivida, desqualificando a importância do referencial teórico, o que  

pode comprometer as mediações que precisam ser feitas no cotidiano do trabalho, no âmbito 

das políticas sociais, visto que quando o profissional realiza uma atuação acrítica, não 

consegue encontrar, em sua realidade, as conexões com a teoria. Neste sentido, o discurso e o 

trabalho poderão voltar-se para a reprodução do controle da sociedade e, sendo assim, as 

mediações dos conflitos nunca atenderão os interesses da classe trabalhadora. 

Dessa forma, a história e a teoria têm sua importância, para conhecermos o passado 

e interpretarmos a realidade. Quando uma prática pragmática é empregada, a reprodução do 

sistema capitalista se fortalece, através do trabalho rotineiro, com respostas cada vez mais 

rápidas, que não carregam consigo as reflexões acerca dos fundamentos da demanda recebida, 

ou seja, das expressões da questão social. Assim sendo, a realização profissional encontra-se 

esvaziada de seu sentido, pois, as demandas, por vezes, escamoteiam a sua verdadeira força 

motora, as desigualdades produzidas pelo capital. 

Cada vez que a prática pragmática é empregada, também se alimenta o 

conservadorismo, pois, sem o conhecimento histórico da construção de nossa sociedade e sem 

o reconhecimento teórico para  interpretar a realidade criticamente, não há espaço para a 

construção de uma identidade política e ética pautada na transformação de uma nova ordem 

societária, como apontam o Código de Ética Profissional do Serviço Social e o Projeto Ético-

Político da profissão e, assim sendo, as velhas bases se reatualizam às sombras do novo 

caminho que a profissão vem buscando traçar, na espreita, para tomar novas formas e 

discursos.  

Compreendemos que o pragmatismo, para além de suas características, também se 

alimenta das conjunturas econômicas e políticas e este encontra, na saúde, um espaço 

privilegiado para a sua reprodução.  A política pública de saúde que traz em seu bojo as 
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condições históricas de emergência dentro dos interesses do grande capital, ou seja, das 

políticas neoliberais de privatização, tem como demandas para o Serviço Social, as expressões 

da questão social, que se materializam no processo de saúde-doença das pessoas.  

Estas demandas, quando atendidas nos setores da urgência cobram, muitas vezes, 

respostas imediatas do profissional de Serviço Social, e se confluem às condições 

precarizadas de trabalho nas unidades de saúde; ao volume estressante de trabalho; a 

acumulação de empregos - como um complemento da renda destes trabalhadores que 

precisam se adequar às novas exigências do mundo do trabalho; a realidade aligeirada e sem 

continuidade dos plantões e as dificuldades das relações nas equipes de trabalho, que não se 

reúnem, que não refletem sobre essa realidade adversa, imprimindo um ritmo de trabalho 

pautado, geralmente, em ações e decisões particularizadas que, somadas às conjunturas 

econômicas e políticas, fortalecem o discurso dicotômico entre a teoria e prática e, por 

conseguinte, uma atuação pragmática. 

Assim sendo, ao considerarmos que o pragmatismo se desenvolve no cotidiano, assim 

como o trabalho profissional, reconhecemos que estes podem se entrelaçar ao longo da 

realização do trabalho na saúde. Outrossim, as experiências proporcionadas pelo estágio 

supervisionado, em uma unidade de saúde, em regime de urgência, no município de Campos 

dos Goytacazes/RJ, nos atentaram para a importância e urgência da discussão sobre esta 

realidade, ou seja, sobre o trabalho no Sistema Único de Saúde, principalmente, no sistema de 

plantão, considerando que estas unidades expressam, em sua estrutura, o projeto de 

sucateamento do Sistema Único de Saúde, agravado pelas condições econômicas e políticas, 

do referido município, neste momento histórico. Esta realidade nos apresenta a inquietante 

indagação de como se faz possível, diante das condições de trabalho na política pública de 

saúde na atual conjuntura, realizar um trabalho comprometido com a qualidade e com a 

reflexão crítica, diante de um cotidiano imediato. 

Contudo, dentro desta discussão ressaltamos, de acordo com Heller (1970), a 

possibilidade de transformação existente no cotidiano e, neste sentido, esta possibilidade 

confere aos profissionais uma reação frente às dificuldades do trabalho e, sobre esta 

prerrogativa, nos debruçamos para concluirmos que, se os movimentos do cotidiano nos 

permitem transformações, se faz possível a superação de  uma prática pragmática e imediata 

na atuação profissional do Serviço Social.  

Não existem receitas, muito menos infalíveis, que deem conta de resolver esta questão  

que se apresenta multifacetada e agudizada pela conjuntura social, no entanto, existem 

apontamentos que direcionam o profissional às possibilidades de superação desta realidade, 
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como o aprimoramento profissional, que permite ao Assistente Social uma reflexão crítica e a 

realização de um movimento de conexão entre a teoria e a prática. Neste sentido, a inserção 

de estágios supervisionados nos espaços sócio ocupacionais, podem viabilizar a discussão do 

fazer profissional, entre as instituições de ensino e os espaços do trabalho, possibilitando, por 

exemplo, através dos projetos de intervenção, abertura de novas perspectivas para o Serviço 

Social, bem como, para a participação nos espaços de construção da Política Pública Saúde.  

Portanto, estas podem se caracterizar como ações que fortalecem o enfrentamento das 

práticas pragmáticas no trabalho profissional e, assim, contribuir para a efetivação de uma 

práxis realmente comprometida com a qualidade dos serviços prestados, onde o alinhamento 

das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, culminem em uma 

prática profissional afinada com o projeto de renovação da categoria, no enfrentamento ao 

conservadorismo e ao imediatismo. 
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