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O debate sobre classes sociais 

 

As consequências da transformação de um padrão de acumulação fordista para um padrão de 

acumulação flexível têm sido bastante estudadas pelo campo da Sociologia do Trabalho. 

Inúmeros autores têm composto um rico quadro empírico que dá conta de evidenciar a 

transfiguração do trabalho típico em trabalho atípico – flexível e precarizado. Contudo, o que 

grande parte dos estudos desvela são as transformações sofridas pelo trabalho assalariado. É 

necessário lançar luzes sobre as peculiaridades dos trabalhadores que vêm de outra tradição: o 

trabalho autônomo. Esta é uma discussão que dialoga com o debate mais amplo sobre a 

natureza das classes sociais na atual fase do capitalismo. O debate que teve destacado papel 

ao longo do século XX - o destino dos setores médios - fecundou também parte das reflexões 

sobre o mercado de trabalho odontológico. Nesta apresentação, cotejaremos este debate ao 

trabalho de campo que realizamos como parte de nossa tese de doutorado. 

 

É no Manifesto Comunista que Marx e Engels apontam uma tendência de assalariamento das 

profissões liberais. Nesta obra, o proletariado é definido como a classe de assalariados que, 

por não possuir meios próprios de produção, encontram-se obrigados a vender sua força de 

trabalho para sobreviverem (MARX; ENGELS, 2003). Diferem, portanto, do trabalhador 

autônomo, que, nas palavras de Marx, “é seu próprio assalariado; seus meios de produção se 

lhe representam como capital” (MARX, 2004, p. 161-2). Embora seja rápida a menção a 

profissionais liberais (como médicos, juristas) no Manifesto Comunista, na maior parte das 

passagens, Marx e Engels se referem às classes médias aludindo a pequenos industriais e 

artesãos, cujo destino seria o desaparecimento. Esta compreensão influenciou um grande 

número de pensadores marxistas ao longo do século XX. Trópia (2007) localiza a década de 



 

 

1970 como o momento até o qual o conceito amplo de proletariado – que incluía os 

assalariados não-manuais - foi predominante. O referencial que pressupõe uma sociedade 

crescentemente polarizada entre proletariado e burguesia, na qual a tendência dos setores 

médios é dissolver-se nestas duas classes dará também o tom às primeiras discussões sobre o 

assalariamento de dentistas. E isto se dá mediante a influência do estudo de Maria Cecília 

Donnangelo, de 1975, sobre o assalariamento dos médicos.  

 

De acordo com esta autora, os médicos estavam vivenciando uma ampliação das modalidades 

de inserção no mercado de trabalho: além dos profissionais autônomos típicos, assalariados e 

proprietários, surgiam modalidades novas como os autônomos atípicos (credenciados) e 

cooperados. Embora a prática autônoma ainda fosse predominante, sobretudo 

ideologicamente, as formas atípicas poderiam se tornar “potencialmente transicionais para o 

assalariamento ou empresariamento,” (DONNANGELO, 1975, p. 88), ocorrendo a 

“generalização do assalariamento” e a “concentração dos meios de produção em empresas 

públicas ou privadas” (DONNANGELO, 1975, p. 96), o que favoreceria a redução da 

multiplicidade de modalidades de inserção no mercado de trabalho.  

 

A obra de Donnangelo alcançou ampla repercussão e influenciou autores que se dedicaram ao 

estudo do mercado de trabalho do dentista, como é o caso de Paixão (1977). Esta autora 

trabalhou com uma tipologia de modalidades de inserção do dentista no mercado de trabalho 

bastante parecida com a que foi utilizada por Donnangelo e concluiu que a prática liberal 

tenderia a diminuir ou mesmo desaparecer e apontava para uma provável proletarização dos 

dentistas. Portanto, a tese da proletarização dos setores médios encontrou eco nas formulações 

de Paixão. 

 

É importante salientar o período em que estas obras foram produzidas porque na produção 

teórica do campo da saúde coletiva, o referencial marxista foi gradualmente esquecido, 

principalmente a partir dos anos 1990 e 2000. Um exemplo pode ser observado no artigo de 

Samuel Moysés de 2004. O autor descarta o uso do conceito de classes sociais por serem 

refratárias a consenso. É característica das ciências biomédicas a necessidade de operar com 

consensos estabelecidos, limitação que não ocorre nas Ciências Sociais. Em lugar do conceito 
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de classes sociais, Moysés (2004) emprega o de profissão, filiando-se assim à tradição 

weberiana e, particularmente, freidsoniana. Desta forma, interessa-o como as profissões 

mantêm “seus monopólios no mercado de serviços e seu status na estrutura ocupacional” 

(MOYSÉS, 2004, p. 33). O autor reconhece a existência do assalariamento indireto entre 

dentistas, proporcionado pela dependência de convênios e credenciamentos. Isto estaria 

levando os profissionais da nova geração a ocupações precárias. Contudo, para Moysés, este 

diagnóstico não autoriza o emprego do temo “proletarização”. Dentro do quadro teórico 

empregado, o assalariamento do dentista é um fenômeno de menor importância porque a 

persistência dos monopólios profissionais contribuiria para a manutenção das desigualdades 

sociais. Os antagonismos que importam neste marco teórico não são os que se estabelecem 

entre os que vendem e os que compram força de trabalho, mas os que opõem profissionais e 

leigos (ou “a sociedade” ou o “bem comum”). 

 

Nossos achados, contudo, aproximaram-se mais das formulações de Donnangelo e Paixão, 

mesmo tendo sido necessário atualizá-las, do que de Moysés, como se verá a seguir. 

 

A inserção do dentista no mercado de trabalho 

 

Nossa pesquisa de campo compreendeu entrevistas a 14 dentistas que tinham pelo menos uma 

inserção de trabalho no município de Salvador, Bahia, realizadas no período de 2010 a 2011. 

Dentre os entrevistados, 10 eram mulheres e 4 homens, 5 tinham se formado na década de 

2000, 5 na de 1990, 3 da de 1980 e 1 anterior a 1980.  Foram identificadas variadas 

modalidades de inserção no mercado de trabalho: autonomia típica, aluguel de turno, 

credenciamento a planos, cooperativa, trabalho em porcentagem, trabalhador pejotizado, 

assalariamento no serviço público (com e sem vínculo) e proprietário. Todavia, para este 

trabalho serão apresentadas apenas as de maior interesse. 

 

Prática autônoma ou liberal 

 

As três formas típicas definidas por Donnangelo ainda são válidas se tomarmos o “típico” 

numa acepção do tipo-ideal weberiano. O “profissional autônomo” é um modelo pelo qual 



 

 

estudamos os dentistas, não uma situação generalizada. Isto não significa que tenha ocorrido o 

desaparecimento das formas autônomas, mas que a autonomia “pura” é bem pouco 

encontradiça. Muito mais comum é a combinação a outras modalidades, o que nos leva à 

inusitada situação em que o “atípico” é a “norma”. A prática autônoma pura é aquela em que 

o dentista controla a clientela e os meios, processo e preço de seu trabalho. Dos catorze 

entrevistados, somente três, todas com menos de 10 anos de formados, não tinham vivenciado 

a prática autônoma pura no decorrer de sua vida profissional. Contudo, apenas um 

entrevistado trabalhava exclusivamente como profissional liberal. Entre estes dois extremos, 

encontram-se dez dentistas que ou combinam a autonomia pura a outras modalidades de 

inserção ou já exerceram a prática liberal e a abandonaram.  .  

 

A prática liberal cumpre um forte papel ideológico. A grande maioria de nossos entrevistados, 

quando indagados como imaginavam se inserir no mercado de trabalho à época em que 

entraram na faculdade, respondeu que concebia ter seu consultório particular. Isto é válido 

tanto para as gerações mais antigas quanto para as mais recentes – a diferença intergeracional 

é mais presente no que se sucede após a formatura. Há, todavia, casos de permanência e 

satisfação com a prática liberal, mas frases como “Aquela ideia de consultório só com 

paciente particular não existe mais” (Entrevistada 08) sugerem a predominância da 

combinação de inserções.  

 

Do exposto, pode-se perceber que não há uma tendência nítida de desaparecimento da prática 

liberal, mas sim a de combinação com outras modalidades de inserção. Ela ainda é 

extremamente valorizada no plano ideológico, mas quando o desejo entra em conflito com a 

realidade concreta, muitos dentistas optam pela decisão pragmática de colocar a autonomia 

pura em segundo plano ou abandoná-la. 

 

 Credenciamento a planos odontológicos 

 

Os dentistas das primeiras gerações referem os anos 1980 como um período em que 

predominavam, no setor de convênios odontológicos, os planos de autogestão. É unânime a 

opinião de que neste período os valores das tabelas de remuneração eram maiores, as 
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restrições de credenciamento (tempo mínimo de formado, especialização) eram menores ou 

inexistentes e as interferências no processo de trabalho menos comuns. 

 

Este cenário é fortemente reconfigurado com a reestruturação produtiva ocorrida na Região 

Metropolitana de Salvador. As implicações deste processo são vividamente relatadas pela 

entrevistada 02: 

 

Bom, quando chega a segunda metade assim da década de 90, aí a 
gente começa a perceber os impactos, né? (...) Então assim, era muito 
claro começar a ver as fusões das grandes empresas, do Polo 
Petroquímico, um enxugamento muito grande de quadro de 
funcionários. Toda vez que grandes empresas se fundem, obviamente 
que muitos cargos acabam desaparecendo. (...) Então eles começavam, 
eram listas de demissões imensas,(....) Então assim, a gente começou a 
perceber, então o esvaziamento do consultório, ligado a esses grandes 
convênios (...).  Então, quando às vezes retornavam, era na situação de 
relação de trabalho terceirizada, e aí perdiam o convênio (...) 
(Entrevistada 02). 

 

Pelos relatos dos entrevistados nota-se que, em um período inicial, os dentistas eram 

procurados pelas operadoras de Odontologia de Grupo que surgiam no mercado. Com o 

tempo, a equação se inverteu e as operadoras passaram a ser procuradas pelos dentistas Para 

muitos jovens que estão se inserindo agora no mercado de trabalho, o atendimento a planos 

nem sempre é uma escolha, mas uma necessidade se desejarem atuar na esfera privada. Os 

únicos entrevistados que afirmaram não se vincular a operadoras de planos pertencem a outras 

gerações – um formou-se nos anos 1960, outro nos 1980  

 

O argumento de que os planos odontológicos, a despeito de não remunerarem bem, são 

vantajosos em função dos procedimentos não cobertos, que os pacientes teriam que 

desembolsar diretamente, é recorrente. Chamamos atenção para o caráter ideológico deste 

argumento: o dentista, assim, permanece em parte “liberal”. Ele se assalaria ao fazer uma 

restauração a baixos valores, mas em troca desta sujeição, está livre para exercer a prática 

autônoma em procedimentos mais especializados e caros. Não fosse esta promessa de prática 

liberal, a resistência ao assalariamento seria ainda maior. Esta é mais uma demonstração do 

motivo pelo qual o assalariamento do dentista não pode ser total, tal como previsto por 



 

 

Paixão. Há que se manter a prática liberal, nem que seja como promessa, para vencer as 

“barreiras culturais” do dentista. 

 

 

Trabalho em porcentagem 

 

Denominamos trabalho por porcentagem aquele em que o dentista trabalha em consultório 

pertencente a outro, cabendo ao dono a cobrança ao paciente. Ao dentista é repassado cerca de 

40% do valor obtido. Sob esta denominação abrigam-se dois modelos de prática: o preâmbulo 

da prática liberal e o mascaramento da condição assalariada. No primeiro grupo, encontramos 

dentistas formados nos anos 1980 e 1990, que tiveram o trabalho em porcentagem como 

primeira inserção profissional. Foram, em geral, convidados a trabalhar por colegas e 

conforme angariaram reconhecimento, tornaram-se sócios da clínica. No segundo grupo, 

localizamos dentistas mais jovens que tomaram conhecimento das oportunidades de trabalho 

por conhecidos ou anúncios, não havendo posterior transição para a condição de sócio. Uma 

das dentistas relata: “a gente era uma boa mão-de-obra”. Estes dentistas almejam a 

remuneração fixa proporcionada pelo assalariamento padrão. A extrema variação de seus 

rendimentos é percebida como vulnerabilidade. Um entrevistado alega nunca ter usufruído de 

férias ou décimo terceiro salário: “Pra mim tudo isso é tão bonito, tão distante, não vejo a 

possibilidade de eu ter isso um dia.” Relata-se alta rotatividade de profissionais nas clínicas, 

sendo comum a execução de um procedimento que fora planejado por outro. Os dentistas 

autônomos informam não operar com convênios, ou atender somente os mais vantajosos. Para 

os assalariados disfarçados esta não é uma escolha: as clínicas já definem os tipos de 

pagamento. 

 

Além do trabalho em porcentagem, outra forma de contratação que mascara a condição de 

assalariamento é através da constituição de uma Pessoa Jurídica – dita pejotização. A tradição 

liberal do dentista torna mais fácil a aceitação desta modalidade, pois é usual que dentistas 

que administram o próprio consultório optem por constituir pessoa jurídica, por motivos 
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tributários. Contudo, o que é novo para os dentistas é a contratação como PJ para trabalhar no 

espaço de empresas em que se realiza assistência odontológica.   

 

Por outro lado, o que tanto Donnangelo como Paixão apontavam como “proprietário” era o 

profissional que constituía empresa e empregava alguns funcionários para comercializar 

serviços de saúde. Na atualidade, é importante destacar o crescimento dos planos 

odontológicos, através do aumento do número de beneficiários da Odontologia Suplementar. 

Tem ocorrido um processo de concentração no setor, sobretudo através de fusões e aquisições, 

além da entrada de grandes grupos investidores.   

 

É a configuração deste polo proprietário e a sua relação com o polo oposto, dentistas que 

vendem sua força de trabalho, que permite explicar as transformações do mercado de trabalho 

na atualidade.  Este é o motivo pelo qual discordamos de Moysés e defendemos o emprego da 

teoria das classes sociais à questão. 

 

 

Considerações finais 

 

Está em curso um processo de assalariamento dos dentistas. Todavia, esta ação não se dá pelo 

desaparecimento da autonomia típica, como vários autores acreditavam. Há aqui um paralelo 

com o debate sobre o destino dos setores médios que permeou o século XX. Pudemos 

constatar uma permanência da autonomia típica, não apenas no imaginário dos dentistas, mas 

também em suas realidades concretas: isto é possível graças ao fenômeno da multiplicação de 

vínculos. A combinação de várias modalidades de inserção no mercado de trabalho foi a 

situação mais referida. 

 

O não desaparecimento total da prática autônoma é funcional ao empresariado do setor 

odontológico. A persistência da prática liberal é útil para suavizar o conflito capital-trabalho e 

funcional ao ideário do empreendedorismo, mecanismo ideológico mediante o qual se faz 

aceitar mais facilmente as formas flexibilizadas e, portanto, precarizadas de trabalho. 

 



 

 

Ao afirmarmos que está em curso um processo de assalariamento é necessário precisar de que 

assalariamento se está falando. É sintomático que em nossa amostra tenham surgido dentistas 

que já foram protegidos por lei trabalhista no passado, mas não dentistas com este vínculo na 

atualidade. O ocultamento da condição assalariada recorre a práticas antigas e novas. O 

trabalho em percentagem, como visto, não é uma novidade entre dentistas, mas sim a sua 

tradução em assalariamento disfarçado. A constituição de pessoa jurídica para trabalhar na 

clínica de uma empresa, por sua vez, é uma realidade nova para dentistas. Contudo, não é 

exclusiva a estes, pois acomete vários outros segmentos de trabalhadores. 

A ideia de precarização como um processo social que atinge a todos os trabalhadores pode ser 

notada no quadro empírico descrito: os sujeitos transitam entre situações de maior e menor 

vulnerabilidade, apesar de integrarem uma profissão socialmente valorizada. 

 

Está em curso uma complexificação do mercado de trabalho do dentista, que não podia ser 

prevista quando foram escritos os primeiros estudos sobre o tema. Durante os anos 1970, o 

futuro que se intuía era o de aumento do número de profissionais, o desaparecimento da 

prática autônoma, assalariamento e proletarização dos dentistas (PAIXÃO, 1979). Em relação 

às modalidades de inserção no mercado de trabalho, o que observamos foi a permanência da 

prática liberal, mas a diminuição de sua importância relativa. A persistência da prática liberal 

é necessária ao processo de assalariamento precário, não apenas porque ela justifica a 

ocorrência de baixos rendimentos, mas porque opera como símbolo da flexibilidade. Não 

entendemos a presença atual da prática liberal como um resíduo que acabará sendo eliminado 

pelas forças do mercado.  

 

Há uma flagrante escassez de pesquisas sobre a precarização do trabalho do dentista no setor 

privado. Por que isto acontece?  

 

Uma das respostas a esta pergunta pode estar na expressão “Odontologia de Mercado”. Esta 

frequentemente é empregada como sinônimo de “Odontologia Liberal” e, por derivação, 

“Odontologia praticada por dentistas liberais”. No interior da Saúde Bucal Coletiva há a 

percepção de dois modelos que se contrapõem: a Odontologia de Mercado (elitista, 
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tecnificada, causadora da grave situação de saúde da população) e a Saúde Coletiva 

(universalizadora, equânime, orientada para o “bem comum”). A maior parte dos estudos 

reconhece, por empiricamente evidente, a ocorrência de crescente assalariamento, mas não 

qualificam que assalariamento seria este. Não se tenta distinguir a prática autônoma do 

assalariamento disfarçado. É percebida a expansão dos planos odontológicos, mas faltam 

informações básicas como quantos dentistas são credenciados a estes ao longo do tempo e 

quantos dependem dos mesmos para se manter. 

 

É possível que haja certa confusão entre o setor econômico e os trabalhadores deste. Quando 

se indaga “Vivemos, de fato uma crise da Odontologia, ou uma crise da Odontologia de 

mercado?” (MOYSÉS, 2004, p. 35), é preciso que se responda: a “Odontologia de mercado” 

não está em crise. A Odontologia Suplementar apresenta índices de crescimento muito 

superiores à Saúde Suplementar como um todo e ainda não chegou a um ponto de 

esgotamento. Seu processo de concentração de capital, aliás, tem permitido reduzir os valores 

pagos aos profissionais credenciados, acentuando o antagonismo capital-trabalho. Não se 

deve conceber a Odontologia de Mercado como monolítica, nem desconsiderar os conflitos de 

classe em seu interior. 

 

Supomos que a escassez de estudos sobre precarização do dentista no setor privado esteja 

relacionada ao atual abandono do referencial teórico materialista dialético que havia marcado 

os primeiros estudos, realizados na década de 1970. Acreditamos, inclusive, que há maior 

necessidade de usar este referencial nos dias atuais – em que o trabalho se reconfigura – do 

que no passado. Os conflitos vividos pelos dentistas atuais são muito mais acirrados. 

Abandonar o conceito de classe social fará com que tais conflitos sejam invisibilizados aos 

olhos do pesquisador que se dedique ao assunto. 
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