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RESUMO 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde (Remu) foi criada por meio da Portaria nº 2.117, de 

03 de novembro de 2005, em complementação a Lei nº 11.129 de 30 de junho do mesmo ano. 

Ela instituiu o Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho e a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Criada como pós-graduação lato sensu, a 

Remu constitui-se em uma nova modalidade de formação profissional em serviço, direcionada 

aos profissionais da saúde. Este estudo tem como objetivo analisar as contribuições do 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso, do 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (Remu/HU/UFS), para a formação 

dos assistentes sociais. Trata-se de uma temática recente e ainda em crescente processo de 

investigação para os profissionais da saúde, em especial para o Serviço Social. Destaca-se 

aqui o processo formativo multiprofissional, suas atribuições, competências, e a contribuição 

desse tipo de formação para o assistente social. Para tanto, fez-se necessário identificar as 

implicações da “formação em serviço” para este profissional inserido na Remu/HU/UFS; 

analisar como essa modalidade de ensino que envolve diferentes áreas do saber influencia na 

formação do assistente social; e verificar os principais avanços e desafios da Remu/HU/UFS 

para os residentes de Serviço Social. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e 

natureza exploratória, que tem o materialismo histórico dialético como método norteador. 

Foram utilizadas as pesquisas bibliográficas (realizadas em revistas especializadas, livros, 

monografias, dissertações, teses, artigos, etc.), a documental (através da análise do Projeto 

Político-Pedagógico da Remu/HU/UFS) e a de campo (por meio de entrevistas). A entrevista, 

do tipo semiestruturada, foi realizada com as residentes egressas da turma 2012-2014 e 

aquelas que estão cursando a residência na turma 2013-2015, totalizando 07 (sete) 

entrevistadas. Apesar dos desafios postos pela política neoliberal, pelo processo de 

contrarreforma do Estado brasileiro e desmonte das políticas sociais (em especial, Saúde e 

Educação), das dificuldades no sentido da consolidação e reconhecimento da residência no 

interior da UFS, o estudo identificou que a Remu/HU/UFS tem contribuído para a formação 

profissional do assistente social. A pesquisa aponta a necessidade de promover novas 

tentativas de diálogo com os Departamentos da Universidade Federal de Sergipe, a constante 

reflexão do modelo de “formação em serviço” instituído pelo programa e suas contribuições 

para a formação dos profissionais de Serviço Social.  

 

Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde. Formação Profissional. Serviço 

Social.   
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ABSTRACT 

 

The Multidisciplinary Residency in Health (Remu) was established by Decree No. 2117 of 

November 3, 2005, complementing Law No. 11,129 of June 30 of that year. It established the 

Scholarship Program for Education through Labor and the National Commission on 

Multidisciplinary Residency in Health (CNRMS). Created as post-graduation sensu, the Remu 

is in a new type of professional in-service training, targeted to health professionals. This study 

aims to analyze the contributions of the Residency Program in Multidisciplinary Integrated 

Adult and Elder health, of the University Hospital, Federal University of Sergipe 

(Remu/HU/UFS), for the training of social workers. This is a recent theme and in a still 

growing process of research for health professionals, especially for social work. Here we 

highlight the multidisciplinary educational process, their functions, powers, and the 

contribution of this kind of training for the social worker. Therefore, it was necessary to 

assess the implications of service training for this professional inserted in Remu/HU/UFS; 

analyze how this type of teaching that involves different areas of knowledge influences the 

formation of the social worker; and check the main advances and challenges of 

Remu/HU/UFS for residents of Social Services. It is a qualitative research and exploratory 

nature, which has the historical and dialectical materialism as a guiding method. It has been 

used the bibliographical (journals, books, monographs, dissertations, theses, articles, etc.), 

documentary (by analysis of the political-pedagogical project Remu/HU/UFS) and the field 

research (through interviews). The interview, the semi-structured type, was carried out with 

the graduates of 2012-2014 class residents and those who are attending the class residence in 

2013-2015, totaling 07 (seven) interviewed. Despite the challenges imposed by the neoliberal 

policies through the counter-reformation process of the Brazilian State and the dismantle of 

the social policies (especially health and education), difficulties in the consolidation and 

recognition of residence within the UFS, the study identified that the Remu/HU/UFS has 

contributed to the training of social workers. The research points the need to promote new 

attempts of dialogue with the Departments of the Federal University of Sergipe, the constant 

reflection of the training model service established by the program and its contributions to the 

training of social work professionals. 

 

Keywords: Multidisciplinary Residency in Health. Vocational Training. Social Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No século XXI, intensificam-se e formalizam-se os programas de formação em Saúde, 

atendendo uma necessidade de qualificação dos trabalhadores para suprir as demandas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das propostas de educação em saúde e de formação de 

recursos humanos é definida como Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, 

modalidade de pós-graduação caracterizada pela “formação em serviço”. Por ser um 

programa relativamente novo e ainda estar em processo de mudanças, avaliações e validações, 

as produções científicas acerca de seu processo formativo multidisciplinar são escassas. Por 

isso, a importância de pesquisas sobre essa temática. 

O presente estudo analisa as contribuições do Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso, do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe (Remu/HU/UFS), para a formação do assistente social. A formação 

multidisciplinar em serviço na Saúde é uma experiência recente para o Serviço Social, apesar 

de a inserção deste profissional na área mencionada aparecer junto ao surgimento da 

profissão. 

O interesse em estudar o tema proposto emergiu a partir da inserção da autora 

enquanto discente da Pós-Graduação lato sensu da Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde, do Hospital Universitário da UFS, vivenciada no período de 2011 a 2013. Foram dois 

anos de “formação em serviço” na área hospitalar, com uma carga horária de 60 horas 

semanais de formação no Hospital Universitário. Durante esse período, foi possível conhecer, 

dialogar e intervir nos serviços de saúde com mais seis profissionais das áreas de Nutrição, 

Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. Foi uma experiência que 

permitiu a vivência em diferentes cenários de aprendizagem (sala de aula e de espera, oficinas 

de educação em saúde, plantão social, enfermarias, ambulatório, Unidade de Terapia 

Intensiva, discussões de caso clínico, dentre outros).  

Ao final da residência, é preciso elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

e/ou um artigo para revista científica e, a partir dessa necessidade, foram iniciados estudos a 

respeito da inserção do Serviço Social na Remu/HU/UFS. Também foi realizada uma 

pesquisa que resultou no trabalho intitulado “O/A Assistente Social na Residência 

Multiprofissional em Saúde: aspectos de sua atuação/formação profissional frente ao 

neoliberalismo”.  Nela, foram abordados os espaços de prática e reflexão na Remu/HU/UFS 

que poderiam possibilitar a superação do modelo biomédico e os desafios que são postos pela 
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lógica neoliberal. A partir dessa experiência como residente da Remu/HU/UFS e com a 

aprovação da autora no Programa de Mestrado em Serviço Social da UFS, foi possível a 

continuidade das investigações e inquietações a respeito dessa nova modalidade de formação 

em Saúde e suas contribuições para o assistente social.  

O trabalho de pesquisa no campo profissional tem sido fundamental para as análises e 

proposições no âmbito do Serviço Social – profissão liberal, reconhecida pela Lei n° 8.662, de 

17 de junho de 1993. No marco da divisão sociotécnica do trabalho, o Serviço Social surge 

com a competência de intervir, por meio de políticas sociais, nas múltiplas expressões da 

questão social
1
, resultantes das mazelas oriundas da relação antagônica entre capital e 

trabalho. 

Entre as políticas sociais nas quais os assistentes sociais estão envolvidos, a Saúde 

vem se configurando como um dos espaços de atuação e formação profissional. Tal inserção 

vai ocorrendo ao longo de décadas, tendo-se como marco histórico as mudanças que foram se 

processando no interior da política, primeiramente com o “novo” conceito de saúde adotado a 

partir de 1948, que passa a não ser mais compreendida somente como ausência de doença, 

mas agregando-se, também, os aspectos biopsicossociais do processo de adoecimento. 

 Outro momento importante pode ser considerado a partir da Constituição Federal de 

1988
2
 (CF), cuja ação de caráter multiprofissional caminha no sentido da prevenção e 

promoção em saúde, por meio das estratégias de educação nessa área. Além disso, há que se 

levar em consideração todo o processo de descentralização das ações e serviços, fato que 

implica maior responsabilidade para os municípios na organização dessa política, com a 

necessidade do envolvimento de diferentes profissionais, entre eles, os assistentes sociais.  

Esse processo desencadeia a necessidade de “formação em serviço” e ações de 

educação permanente em Saúde, diante das novas demandas e exigências para a formação 

profissional dos assistentes sociais e dos inúmeros desafios que são colocados para a política 

de saúde como: a tentativa de garantir o atendimento integral à saúde; a defesa da 

universalidade dessa política; o atendimento às demandas dos usuários diante do contexto de 

                                                           
1
 Fundamentados na Teoria Social de Marx, Iamamoto e Carvalho (2004, p. 77, grifos dos autores) definem que: 

“[...] A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 

e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão”.  
2
A Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1988 do século XX aprovou a Constituição da República 

Federativa do Brasil, consagrando-a em Estado Democrático de Direito e composta pela união dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. A referida Constituição almejava assegurar a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político como 

princípios basilares para uma sociedade mais fraterna, plural e livre de preconceitos (BRASIL, 1988).  
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contrarreforma do Estado e de influência do ideário neoliberal, entre outros. Todo esse 

cenário trará novas exigências para a formação e atuação do assistente social na Saúde. 

Outro desafio colocado ao Serviço Social inserido nessa área de atuação refere-se à 

consolidação de seu projeto ético-politico, formado por um conjunto de diretrizes, valores e 

princípios norteadores da profissão que almeja, sobretudo, uma nova ordem societária. No 

caso da Saúde, o assistente social está geralmente envolvido em uma atuação ou formação 

profissional de caráter multi ou interdisciplinar. Por isso, a relevância de analisar como ocorre 

o diálogo entre diferentes áreas do saber e como uma modalidade de formação 

multiprofissional contribui com o processo formativo do Serviço Social.  

 Dessa forma, a pesquisa tem como objeto de análise a formação profissional do 

assistente social no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto 

e do Idoso, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. O seu propósito é 

analisar as contribuições desse novo tipo de formação multiprofissional em Saúde para o 

Serviço Social, de forma a identificar as implicações da “formação em serviço” para o 

assistente social inserido na Remu/HU/UFS; analisar como uma formação que envolve 

diferentes áreas do saber influencia na formação do assistente social residente; e verificar os 

principais avanços e desafios da Remu/HU/UFS para a formação profissional dos residentes 

em Serviço Social.  

A relevância desse estudo está em refletir acerca da formação profissional do 

assistente social em um novo processo formativo multiprofissional em Saúde, por constituir-

se como o primeiro estudo sobre essa temática no estado de Sergipe, e por trazer a discussão, 

para o Mestrado Acadêmico, da importância da Residência Multiprofissional em Saúde para a 

formação profissional do assistente social. 

Objetivando dar exequibilidade a este estudo, alguns procedimentos metodológicos 

foram adotados. Inicialmente, convém pontuar que a realização desta pesquisa em um 

programa de pós-graduação é crucial para a construção do conhecimento científico. O estudo, 

por meio da unidade dialética entre teoria e prática, possibilita compreender a realidade em 

toda sua complexidade. No sentido de apreender tal complexidade, foi utilizado o método do 

materialismo histórico dialético como norteador da pesquisa. 

Segundo Netto (2009), o método do materialismo histórico dialético proposto por 

Marx (1818-1883) tenta explicar os fenômenos sociais da burguesia a partir de categorias 

complexas, tendo como intuito conhecer a essência do ser e das coisas e, desse modo, 

compreender a sociedade com um movimento real e dialético. Conforme Netto (2009, p. 688-

689, grifos do autor), 
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[...] para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se “aplicam” a 

um objeto que foi recortado para uma investigação determinada nem, menos ainda, 

um conjunto de regras que o sujeito que pesquisa escolhe, conforme sua vontade, 

para “enquadrar” o seu objeto de investigação [...] O método implica, pois, para 

Marx, uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em 

que se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas 

múltiplas determinações.   

 

O método de Marx permite conhecer a essência dos fenômenos por meio da extração 

das categorias do objeto e aproximação com o mesmo. Dessa forma, Behring e Boschetti 

(2006) destacam algumas categorias importantes para a análise das políticas sociais a partir do 

método do materialismo histórico dialético, tais como: a totalidade, contradição, mediação e 

historicidade.  

A categoria da totalidade compreende a política social não apenas de maneira 

endógena, mas a partir de elementos que são determinados e determinam essa política. A 

contradição é inerente a todos os processos sociais, a exemplo das políticas sociais que 

garantem benefícios e direitos a classe trabalhadora, no entanto, são funcionais ao 

capitalismo. Não cabe negarmos a funcionalidade desse tipo de política, mas compreender 

criticamente os limites e as possibilidades delas. A categoria mediação possibilita o 

entendimento das políticas sociais como campo de mediações e não soluções, na verdade, 

funcionam como pontes transitórias para criação de condições objetivas de mudanças sociais. 

Por fim, as autoras colocam a categoria da historicidade, que, embora tenha uma dimensão 

estrutural capitalista determinante, não exclui a probabilidade histórica de uma nova 

transformação social.  

Esta pesquisa tem caráter qualitativo e natureza exploratória. A escolha pela pesquisa 

qualitativa não isentou o estudo do rigor científico e de procedimentos metodológicos, 

possibilitando interpretar criticamente a realidade social investigada. De acordo com 

Canzonieri (2010, p.17), a pesquisa qualitativa procura analisar e dar sentido ao que é dito ou 

feito pelas pessoas, “requer métodos próprios e apresenta dados subjetivos, o que não deve 

representar falta de informação, mas uma escrita específica que descreva o fenômeno 

estudado, incluindo as observações do pesquisador e os dados considerados subjetivos”.  

No tocante aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizadas as pesquisas 

documental, bibliográfica e de campo. A documental foi realizada mediante análise do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da Remu/HU/UFS, elaborado no ano de 2011, e também por meio 

de consultas às legislações pertinentes ao tema estudado. Já a pesquisa bibliográfica foi feita 

por meio de revistas especializadas, livros, monografias, dissertações, teses, artigos 

publicados em revistas eletrônicas, entre outros.  
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Com relação à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com 

base em roteiro previamente elaborado (Apêndice A). Todas as entrevistas aconteceram com a 

autorização das entrevistadas e gravadas com o consentimento delas, mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), de forma que facilitou o uso 

fidedigno das falas e análise do seu conteúdo. Foram entrevistadas as três residentes de 

Serviço Social egressas da turma 2012/2014 da Remu/HU/UFS e as quatro residentes da 

turma 2013-2015 que participavam do programa durante o período de coleta de dados, 

totalizando um universo de sete pessoas que vivenciaram e concluíram o processo. Portanto, 

não houve recorte amostral. As discentes que concluíram já passaram por todas as etapas 

dessa formação e contribuíram com uma visão avaliativa e total desse processo formativo. As 

outras, que permaneceram na Remu/HU/UFS durante a coleta de dados, puderam contribuir 

com as suas concepções sobre os avanços e desafios enfrentados por esse novo espaço de 

formação em saúde.  

As entrevistas foram realizadas entre os meses de novembro de 2014 a janeiro de 

2015, algumas no Hospital Universitário (Campus da Saúde Profº João Cardoso Nascimento 

Junior), localizado no município de Aracaju no Estado de Sergipe, outras no Campus da 

Universidade Federal de Sergipe (Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos), 

localizado no município de São Cristóvão no mesmo Estado. Apenas uma entrevista precisou 

ser realizada por meios virtuais em virtude de a egressa estar residindo na cidade do Rio de 

Janeiro. Para a realização dos questionamentos, foram enfrentadas algumas dificuldades: 

conseguir uma data para agendar a pesquisa com as assistentes sociais residentes e egressas; 

no momento da entrevista, algumas não tinham reservado um tempo adequado para responder 

as perguntas e mostraram-se insatisfeitas com a demora; conseguir sala adequada para 

entrevistá-las tanto no HU, como na UFS (algumas com muito barulho, o que dificultou a 

transcrição dos dados coletados). Entretanto, nenhuma dessas dificuldades comprometeu o 

sigilo profissional e foi possível resguardar as questões éticas.  

Os dados coletados foram transcritos, digitados e analisados os conteúdos, articulando-

os com o objeto proposto pelo estudo e utilizando como referência a fundamentação teórica 

elencada no decorrer do estudo. Como as entrevistas foram extensas, foram necessários uma 

análise minuciosa dos dados e um recorte de conteúdo sem prejudicar os objetivos propostos 

na pesquisa e o sentido das falas das entrevistadas.  

Este estudo está organizado em três capítulos: o primeiro, denominado “A formação 

profissional do assistente social: alguns elementos históricos”, faz um resgate dos principais 

fatos que foram determinantes para a consolidação da formação profissional do assistente 
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social no Brasil. Neste capítulo, foi possível refletir a respeito do surgimento da profissão no 

Brasil, na década de 1930, com o surgimento das primeiras Escolas de Serviço Social; a 

influência no processo de formação recebida da Europa e dos Estados Unidos; além das 

mudanças ocorridas com o movimento de renovação da profissão. Traz também elementos da 

formação profissional a partir da elaboração e consolidação do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, referência até os dias atuais para os assistentes sociais no Brasil. 

O segundo capítulo, “A formação e a Residência Multiprofissional em Saúde”, trata 

dos processos formativos na Saúde; aborda a respeito do Programa de Residência; analisa as 

implicações no século XXI da reforma do Estado sobre a política de educação e os 

rebatimentos no processo de formação. Além disso, faz um breve resgate histórico da Política 

de Saúde brasileira com o intuito de compreender o surgimento da Residência 

Multiprofissional em Saúde. Também evidencia a inserção do Serviço Social no processo de 

formação da Remu e o surgimento desse programa no Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe. Ainda neste capítulo, foi refletido sobre respeito da história e da 

construção do Projeto Político Pedagógico da Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde do Adulto e do Idoso do HU/UFS. 

Intitulado “A Formação Profissional do Assistente Social Residente na 

Remu/HU/UFS”, o último capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa empírica 

realizada com as residentes de Serviço Social da Remu/HU/UFS. Os eixos fundantes aqui 

discutidos tratam da formação profissional do assistente social residente com relação à 

modalidade “formação em serviço”, “formação multidisciplinar” e os avanços e desafios 

postos a esse processo formativo da Remu/HU/UFS.  
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2 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: ALGUNS 

ELEMENTOS HISTÓRICOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir alguns elementos da formação do assistente 

social, observando-se que não se trata de um processo linear, mas, ao contrário, é um projeto 

profissional em constante atualização e transformação, por estar inserido na dinâmica da 

realidade social e, assim, permeado por disputas de diferentes projetos ideológicos e políticos. 

Para compreendermos essa formação na atualidade, é preciso fazer um resgate histórico da 

formação desse profissional no Brasil e as influências recebidas durante o desenvolvimento 

desse processo formativo.   

 

2.1 A formação profissional na década de 1930: as primeiras escolas de Serviço Social no 

Brasil 

 

A institucionalização do Serviço Social no Brasil, datada a partir da década de 1930, 

ocorre em consonância com o nascimento do sistema de proteção social brasileiro. Cada 

sociedade, no decorrer de seu processo de formação social, vai desenvolver diferentes tipos de 

proteção social, de acordo com suas demandas e com as estruturas institucionais que possui. 

O propósito é oferecer um conjunto de medidas de caráter social, destinado a atender certas 

necessidades humanas e que assegure um mínimo de condição de vida. Seja por meio de 

ações filantrópicas, seja através de ações dirigidas pelo poder público, medidas de proteção 

social foram se estabelecendo ao longo dos séculos em alguns países com um nível maior de 

abrangência, em outros, com restrições e seletividade. 

No caso brasileiro, não foi diferente. A participação do Estado como provedor, gestor 

e regulador da transferência de recursos foi fundamental para o estabelecimento do sistema de 

proteção social brasileiro, operacionalizado por intermédio das políticas sociais, cujo objetivo 

era garantir maior segurança ao trabalhador assalariado e à sua família em situações de perda 

da capacidade laborativa. Objetivando dar um mínimo de proteção social aos trabalhadores 

inseridos no mercado formal, várias medidas pós anos de 1930 passam a ser adotadas, visando 

manter a força de trabalho apta para o desenvolvimento da indústria nascente e diante de uma 

conjuntura que foi marcada pela instabilidade na economia ocasionada, principalmente, com o 
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Crash de Nova York
3
 (também conhecido como Crise de 1929), fato que repercutiu no Brasil 

que: 

 

Também sofre os reflexos da crise de 29, fazendo com que a economia brasileira 

fosse fortemente abalada. Este cenário ilustrou a solidificação das relações 

capitalistas brasileiras, e, em contrapartida, houve um fortalecimento da organização 

sindical e política dos trabalhadores no país. A partir da década de 30, o governo 

Vargas instaurou o processo modernização conservadora e com isso, o Estado 

administra a regulamentação do trabalho e o enfrentamento da Questão Social, por 

meio da implementação das políticas sociais (SANTOS, 2007, p. 03).  

 

O Estado brasileiro desempenhou o papel de agente impulsionador do 

desenvolvimento econômico, fortalecendo a indústria nacional. E, ao mesmo tempo, 

assegurou medidas de proteção social dirigidas aos trabalhadores inseridos no mercado 

formal.  

Convém pontuar que tais medidas não se estabeleceram por mera iniciativa do Estado. Há, 

desde o início do século XX, uma movimentação dos trabalhadores brasileiros no sentido de 

reivindicar melhores condições trabalhistas, face às longas jornadas de trabalho, ambientes 

insalubres, desrespeito ao trabalho das crianças e das mulheres, entre outros. Essa 

movimentação e a necessidade de desenvolvimento do capitalismo foram forjando um 

conjunto de relações que resultou no atendimento de reivindicações históricas da classe 

trabalhadora. Ou seja, diante do agravamento das expressões da questão social e com o 

crescimento das organizações sindicais, o Estado é pressionado a assumir e garantir o sistema 

de proteção social para parte da classe trabalhadora, que, conforme Faleiros (2000, p. 57), 

contribui, substancialmente, no “processo de reprodução da força de trabalho através de 

serviços e benefícios financiados por fundos a eles destinados”. Ou ainda como afirma Di 

Giovanni (1998), os sistemas de proteção social contemporâneos não são apenas respostas às 

necessidades e carências, representam formas históricas de consensos políticos, pactuações 

que consideram as diferenças existentes na sociedade. Foi nessa esfera de disputa e de poder, 

que foi sendo construído o sistema de proteção social brasileiro. 

Dessa forma, o Serviço Social brasileiro nasce numa conjuntura de agravamento da 

                                                           
3
Conforme Santos (2007, p. 03, grifos do autor) “Os Estados Unidos possuía uma economia baseada no 

laissezfaire, na qual o Estado atuava de forma residual, mantendo-a até o período do pós-1ª guerra, momento em 

que a economia estadunidense sofre com o crash de 29, que provocou a queda da bolsa de Nova York, na qual os 

Estados Unidos assistiu o seu crescimento econômico ir em direção ao caos, gerando uma crise econômica 

mundial. Para os liberais, os problemas econômicos oriundos da crise seriam superados naturalmente, pois o 

mercado possuía uma tendência intrínseca à racionalidade, não cabendo ao Estado intrometer-se na ordem 

econômica. Contudo, a mão invisível do mercado não obteve êxito para manter a harmonia entre os interesses 

econômicos e os postos pela sociedade”.  
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questão social, vinculado à doutrina social cristã e vai, progressivamente, atuando junto às 

políticas sociais para atender uma necessidade estatal de pactuação social com os 

trabalhadores formais. Além de atender as reivindicações da classe trabalhadora, o Estado 

também procurava se legitimar contribuindo com o processo de acumulação de capital, como 

forma de garantir o desenvolvimento do capitalismo. Agregava-se, nesse processo, a intensa 

atuação da Igreja Católica, por meio do Movimento Católico Leigo
4
, perante os desprotegidos 

sociais. Tal atuação contou com a presença dos assistentes sociais, cuja formação inicial 

sofreu forte influência da Igreja. Era necessário preparar uma mão-de-obra que atendesse a 

esse novo momento da conjuntura brasileira e formar profissionais que, de maneira 

“humanizada”, atuassem nas diversas expressões da questão social.  

Com caráter humanista e conservador, as ações desenvolvidas pelos assistentes sociais 

se voltavam para o tratamento moral e religioso dos problemas apresentados visando à 

“recuperação” de indivíduos e famílias “desajustadas” socialmente. Como já mencionado, as 

principais influências que configuraram a formação dos assistentes sociais advinham do 

pensamento social e doutrinário da Igreja Católica e de correntes filosóficas provenientes da 

Europa. 

 

Os referenciais orientadores do pensamento e da ação do emergente Serviço Social 

têm sua fonte na Doutrina Social da Igreja, no ideário franco-belga de ação social e 

no pensamento de São Tomás de Aquino (séc. XII): o tomismo e o neotomismo 

(retomada em fins do século XIX do pensamento tomista por Jacques Maritain na 

França e pelo Cardeal Mercier na Bélgica tendo em vista “aplicá-lo” às necessidades 

de nosso tempo) (YAZBEK, 2009, p. 145-146). 

 

Dentre os princípios tomistas que consolidaram a formação em Serviço Social, 

destacam-se a concepção humana em detrimento do bem de todos os cidadãos, a noção de 

justiça legitimada pela autoridade e um ser humano digno com capacidades e potencialidades. 

Com o intuito de responder às novas relações capitalistas de produção e reprodução social, a 

Igreja unifica seu discurso e pensamento social através das encíclicas papais (orientações 

eclesiásticas vindas do Papa), “RerumNovarum” e “Quadragésimo Anno”. 

 

No que se refere à Doutrina Social da Igreja merecem destaque nesse contexto as 

encíclicas “RerumNovarum” do Papa Leão XIII de 1891, que vai iniciar o 

magistério social da Igreja no contexto de busca de restauração de seu papel social 

                                                           
4
 A Associação das Senhoras Brasileiras, criada no Rio de Janeiro em 1920; a Confederação Católica de 1922 e a 

Liga das Senhoras Católicas, instituída em São Paulo em 1923, ainda exerciam forte influência na década 

de1930, inclusive as protoformas do Serviço Social estão vinculadas às ações católicas junto à economia e à 

política daquela conjuntura. 
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na sociedade moderna e a “Quadragésimo Anno” de Pio XI de 1931 que, 

comemorando 40 anos da “RerumNovarum” vai tratar da questão social, apelando 

para renovação moral da sociedade e a adesão à Ação Social da Igreja (YAZBEK, p. 

146).  

 

Um marco para a formação profissional do assistente social no Brasil ocorre em 1932 

com a fundação do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), em São Paulo, como espaço de 

formação técnica para qualificação e propagação da ação social católica no Brasil. Nesse 

mesmo período, duas fundadoras desse centro de formação vão estudar na Europa e 

apropriam-se das correntes filosóficas preponderantes no Velho Continente. Conforme 

Iamamoto e Carvalho (2004), o CEAS representou mais do que um canal de transmissão do 

conhecimento, era o primeiro espaço de profissionalização do Serviço Social, especialmente 

com a promoção de “Curso Intensivo de Formação Social para Moças
5
”, com influência das 

Cônegas de Santo Agostinho, e os “Círculos de Formação para Moças e Centros Operários”.  

 

O objetivo central do CEAS será o de “promover a formação de seus membros pelo 

estudo da doutrina social da Igreja e fundamentar sua ação nessa formação 

doutrinária e no conhecimento aprofundado dos problemas sociais”, visando “tornar 

mais eficiente a atuação das trabalhadoras sociais
6
”, e “adotar uma orientação 

definida em relação aos problemas a resolver, favorecendo a coordenação de 

esforços dispersos nas diferentes atividades e obras de caráter social” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, p. 169, grifos dos autores).  

 

Além de potencializar a doutrina social da Igreja, o CEAS também era um espaço de 

observação e prática para essas profissionais da área social, que também recebiam capacitação 

de educação familiar para ser transmitida às trabalhadoras operárias. Ou seja, era um campo 

formativo voltado para as jovens da elite que iriam intervir na vida da classe operária 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2004).   

Em 1936, o Movimento Católico Laico, em parceria com o Estado, cria a primeira 

Escola de Serviço Social em São Paulo, que teve como propósito uma “formação técnica 

especializada”. A escola foi concebida para auxiliar as trabalhadoras sociais a lidarem com as 

outras demandas advindas do Estado (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004). 

A realização da Primeira Semana de Ação Social do Rio de Janeiro, no ano de 1936, 

marca a origem do Serviço Social na cidade (a qual exercia, naquele momento, forte poder 

                                                           
5
 Segundo Iamamoto e Carvalho (p. 168), a partir desse curso elabora-se o 1º Relatório do Centro de Estudos e 

Ação Social de São Paulo que auxiliava na atualização das moças católicas a respeito da realidade social da Era 

Vargas.  
6
 Termo utilizado até os dias atuais para designar os profissionais de Serviço Social na América Latina, com 

exceção do Brasil que usa “assistentes sociais”, diferente de diversos países.  
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político e econômico em decorrência dos seus centros industriais
7
). Será em 1937 o 

surgimento da Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro, com uma formação embasada na 

Escola de Serviço Social de Bruxelas e que contou com a colaboração da Ação Social 

Católica. No ano seguinte, em 1938, é criada a Seção de Assistência Social com o propósito 

de readequar os indivíduos à vida social. O método utilizado para esse tipo de atuação 

profissional era o Serviço Social de Casos Individuais, que conforme Iamamoto e Carvalho 

(p. 175, grifos do autor) objetivava: 

 

[...] estimular o necessitado, fazendo-o participar ativamente de todos os projetos 

que se relacionam com seu tratamento [...] utilizar todos os elementos do meio social 

que possam influenciá-lo no sentido desejado, facilitando sua readaptação e 

propiciar um auxílio material reduzido ao mínimo indispensável, “para não 

prejudicar o tratamento”.  

 

 Como pode se observar, os primeiros momentos de formação dos assistentes sociais 

sofreram influência da Igreja Católica e uma base alicerçada nos princípios da moralidade e 

do ajustamento social. 

 

2.2 A formação profissional nas décadas de 1940 e 1950: o Serviço Social de Caso, 

Grupo e Comunidade 

 

O início da década de 1940 é marcado pela criação, em São Paulo, do Instituto de 

Serviço Social, que objetivava a formação especializada para os trabalhadores sociais. Isto é, 

o Serviço Social do Trabalho deveria ter uma formação para o atendimento das demandas do 

Estado e das empresas. O processo formativo do Serviço Social passa por mudanças com 

essas “demandas do trabalho”, inclusive as prefeituras ofereciam bolsas de estudos para as 

trabalhadoras sociais que desejassem, depois de concluída a formação, trabalhar no Município 

que custeou seus estudos. A mudança também ocorre nos conteúdos transmitidos, pois 

diminuem os elementos da doutrina social da Igreja e incorporam outros conteúdos baseados 

nas necessidades estatais e do mercado.  

Essa demanda por trabalhadores sociais qualificados tecnicamente e com 

especialidade para o trabalho intensifica-se por parte do Estado populista, especialmente com 

                                                           
7
 A crise de 1929 em Nova York refletiu na economia brasileira com a baixa na venda do café e o respectivo 

aumento do seu estoque. Como até esse momento no Brasil a economia era predominantemente agroexportadora, 

Vargas precisou adotar outras medidas para dinamizar a economia do país. A partir daí, começa uma época 

modernizadora com a diversificação da produção e o fortalecimento das indústrias existentes no país. Dessa 

forma, o processo industrial começa a se expandir no país com ênfase no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, que 

passa a concentrar a maior parte do parque industrial brasileiro (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004). 
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a criação da Legião Brasileira de Assistência Social (LBA), no ano de 1942. E tendo em vista, 

atender as necessidades das empresas privadas cria-se o Sistema “S”: o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) em 1942, o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço 

Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ambos 

em 1946 (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004).  

Uma década após a criação da primeira escola de Serviço Social, foi instituída a 

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS), em 1946, assim como a 

Associação Brasileira de Assistentes Sociais (ABAS). A ABESS surge com o intuito de 

contribuir para o desenvolvimento da formação dessa profissão, especialmente com a 

reorganização e propagação do currículo. Nesse mesmo período “[...] registra-se uma 

mobilização de esforços para reconhecimento e a regulamentação do ensino do Serviço Social 

a nível superior e para regulamentação da profissão de assistente social” (SILVA, 1984, p. 

38). O surgimento da ABESS foi crucial para a organização do curso de Serviço Social, 

conforme explica Araújo (2010, p. 55-56, grifos do autor).   

 

Em 1946, foi organizada a ABESS, a Associação das Escolas Brasileiras de Serviço 

Social, responsável pela difusão do currículo e da homogeneização do ensino no 

país, reunia 13 escolas, sua iniciativa deveu-se a necessidade de reconhecimento do 

ensino do Serviço Social no Brasil em nível único e superior. Essa entidade passou a 

promover as convenções nacionais a partir de 1951, nas quais se discutiam entre 

outros, a estruturação do curso, o ensino dos métodos (Introdução ao Serviço Social, 

Serviço Social de Casos, de Grupo e de Comunidade) e outros métodos da área 

Médica, do Trabalho e com Menores, o estágio e a supervisão, além da 

regulamentação do exercício da profissão. 

 

Além disso, em 1947, é aprovado o primeiro Código de Ética profissional do 

assistente social, que enfatizava os pressupostos morais e éticos conservadores, necessários 

para o ajustamento familiar e a preservação do papel da mulher. Desse modo, a prática do 

Serviço Social conduzia as famílias e indivíduos à moralidade, para, assim, evitar a expansão 

de conflitos sociais. Articulam-se nesse Código de Ética, que regulamenta o exercício 

profissional de 1947 até 1975, os princípios conservadores do neotomismo e do positivismo
8
. 

Yazbek (2009, p. 147-148) define bem a matriz teórico-metodológica do positivismo que 

marcou o surgimento do Serviço Social no Brasil: 

                                                           
8
 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão mundial do imperialismo norte-americano, mudanças 

também ocorreram na formação profissional em Serviço Social. Intensifica-se a necessidade de qualificação 

técnica dos assistentes sociais para atender as novas exigências do sistema capitalista. Essa influência repercute 

na aproximação da formação do assistente social com a concepção teórico-metodológica conservadora da Teoria 

Social Positivista. Expande-se a necessidade de qualificar e capacitar tecnicamente os assistentes sociais para 

atuar junto aos conflitos sociais emergentes daquele período, mas com a formação e intervenção profissional em 

conformidade com as orientações institucionais (YAZBEK, 2009).  
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No caso do Serviço Social, um primeiro suporte teórico-metodológico necessário à 

qualificação técnica de sua prática e à sua modernização vai ser buscado na matriz 

positivista e em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. 

Este horizonte analítico aborda as relações sociais dos indivíduos no plano de suas 

vivências imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em sua 

objetividade e imediaticidade. O método positivista trabalha com as relações 

aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e busca a regularidade, as abstrações 

e as relações invariáveis. É a perspectiva positivista que restringe a visão de teoria 

ao âmbito do verificável, da experimentação e da fragmentação. Não aponta para 

mudanças, senão dentro da ordem estabelecida, voltando-se antes para ajustes e 

conservação. Particularmente em sua orientação funcionalista, esta perspectiva é 

absorvida pelo Serviço Social, configurando para a profissão propostas de trabalho 

ajustadoras e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e técnicas para intervenção, com as metodologias de ação, com a 

“busca de padrões de eficiência, sofisticação de modelos de análise, diagnóstico e 

planejamento; enfim, uma tecnificação da ação profissional que é acompanhada de 

uma crescente burocratização das atividades institucionais”. 

 

Enquanto isso, há o reconhecimento do assistente social como profissional que deveria 

participar das ações desenvolvidas na área da Saúde. Essa incorporação ocorre a partir do 

“novo” conceito de saúde, em 1948, o qual enfatizava os aspectos biopsicossociais do 

processo de adoecimento, com um sentido mais amplo da saúde, necessitando da presença de 

outros profissionais nas equipes. A hegemonia norte-americana orientava as políticas sociais 

no mundo, inclusive instituindo modelos para atuação e formação na área.  

Essa aproximação norte-americana com o Serviço Social brasileiro ocorre a partir da 

participação de representantes do Brasil no Congresso Interamericano de Serviço Social 

ocorrido em Atlantic City nos Estados Unidos, em 1945. Influência que marca também a 

realização do 1º Congresso Brasileiro de Serviço Social preparado pelo CEAS, em 1947. Dois 

anos depois, em 1949, o Brasil sediou no Rio de Janeiro o 2º Congresso Pan-Americano de 

Serviço Social destacando como eixos temáticos centrais, 

 

[...] uma reformulação do currículo do Assistente Social, situando como matérias 

básicas para o curso de Serviço Social a economia, sociologia urbana e rural, 

planejamento e psicologia social, e o desenvolvimento, nas escolas, de estudos sobre 

pesquisa social, cooperativismo, planejamento etc., procurando reforçar os aspectos 

técnicos na formação do Assistente Social. Pede, em suma, mais técnica, mais 

planejamento e mais Ação Social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004, p. 334). 

 

O que se observa é uma formação mais técnica para os assistentes sociais oriunda das 

correntes do positivismo e do funcionalismo
9
, ainda com elementos humanistas religiosos.  

Esses elementos serão o destaque para essa nova etapa da formação profissional (pós-Código 

                                                           
9
 Como foi dito anteriormente por Yazbek (2009), a perspectiva funcionalista inserida no Serviço Social, 

incorporava a profissão um “perfil manipulatório”, ao passo que sua intervenção era focada no ajustamento dos 

indivíduos às normas da vida social e do trabalho.  
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de Ética de 1947) e com a utilização das técnicas e métodos norte-americanos do Serviço 

Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Organização e Desenvolvimento da Comunidade.  

Por meio do Serviço Social de Caso, procedia-se uma formação que visava ao 

enquadramento dos trabalhadores operários às regras impostas pelo Estado e pelo 

empresariado, com ênfase no ajustamento ao trabalho. Pela metodologia do Serviço Social de 

Caso compreende-se: 

 

O Serviço Social de Caso ou Casework orientava-se pelas teorias de Mary 

Richmond, Porter Lee e Gordon Hamilton, cuja preocupação centrava-se na 

personalidade do cliente. O trabalho orientado por essas teorias buscava conseguir 

mudanças no indivíduo, a partir de novas atividades e comportamentos. O indivíduo 

era visto como o elemento que deveria ser trabalhado, no sentido de ajustá-lo ao 

meio social e fazê-lo cumprir bem seu papel no sistema vigente (ANDRADE, 2008, 

p. 280).  

 

O Serviço Social de Casos caracteriza-se pelo objetivo de fornecer serviços básicos 

práticos e de aconselhamento, de tal modo que seja desenvolvida a capacidade 

psicológica do cliente e seja levado a utilizar-se dos serviços existentes para atender 

a seus problemas (HAMILTON, 1958, p. 38). 

 

Andrade (2008) ainda coloca que o Serviço Social de Caso e de Grupo subsidiados 

pela corrente funcionalista, e sob a influência da norte-americana, buscavam da integração do 

indivíduo ao meio social. A metodologia de grupo contribuía na adaptação desse conjunto de 

sujeitos – auxiliando no seu ajustamento do funcionamento social – que ainda não 

cooperavam com a expansão do processo industrial e de acumulação de capitais, como uma 

forma até mesmo de conter as organizações de classe trabalhadora. Verifica-se que os 

problemas dos grupos eram tratados sob uma perspectiva funcionalista, com utilização do 

conhecimento de diferentes disciplinas, como História, Economia, Sociologia, Psicologia, 

Psiquiatria, Ciências Biológicas e Físicas, que contribuíam na busca pela verdade. Em 1954, a 

Associação Americana de Assistentes Sociais de Grupo (criada em 1949), por meio da 

Declaração da Diretoria Executiva, elabora a definição de Serviço Social de Grupo. 

Friedlander (1972, p. 147) coloca que “O assistente social de grupo permite o funcionamento 

de vários grupos de maneira tal que tanto a interação do grupo como a atividade do programa 

contribuam para o crescimento do indivíduo e obtenção dos desejáveis objetivos sociais”.  

Por fim, o Serviço Social de Organização de Comunidade surge no Brasil como uma 

estratégia de expansão do sistema capitalista no meio rural, pois a fim de modernizar o 

campo, o Estado utilizou-se da estratégia de Desenvolvimento de Comunidade (DC) via 

educação popular para o trabalhador rural que ainda estava à margem do processo de 

industrialização. A bandeira dessa metodologia era a educação de adultos para o progresso 
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nacional. De acordo com Friedlander (1972), o assistente social, ao utilizar a organização da 

comunidade, desenvolvia as seguintes atividades: coordenação de projetos; promoção social; 

relações públicas; educacionais; orçamentárias; administrativas e confecção de relatórios; 

além de atividades de pesquisa e de reunião de dados.   

Essas três formas de atuação profissional (caso, grupo e comunidade) também 

influenciaram a formação do assistente social na Saúde
10

, especialmente no Serviço Social 

Médico (que nesse contexto mantinha vinculação da dita área com Previdência).  

 

No campo do Serviço Social médico, as iniciativas são ainda extremamente 

embrionárias. Estarão ligadas inicialmente à puericultura e à profilaxia de doenças 

transmissíveis e hereditárias. As funções exercidas se referirão à triagem (o que o 

cliente ou família pode pagar), elaboração de fichas informativas sobre o cliente 

(“dados importantes que o médico muito atarefado teria gasto muito tempo para 

obter”), distribuição de auxílios financeiros para possibilitar a ida do cliente à 

instituição médica, conciliação do tratamento com os deveres profissionais do 

cliente (entendimentos com o empregador), o cuidado quanto aos fatores 

“psicológicos e emocionais do tratamento”, e a adequação do cliente à instituição 

através da “obtenção de sua confiança” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004, p. 196, 

grifos do autor).  

 

Como pode se observar, a incorporação do assistente social na Saúde está 

historicamente vinculada a uma relação de subalternidade ao médico. Além disso, a sua 

prática e produção do conhecimento eram voltadas para a “assistência” e “ajuda” profissional 

em espaços clínicos médicos. Mesmo na década de 1950, em pleno contexto da proposta 

norte-americana de desenvolvimentismo, que traz à tona a “medicina preventiva” e a 

“medicina integral”, no Serviço Social essa aproximação ainda era restrita. Com a roupagem 

desenvolvimentista e de forte intervenção estatal na economia, o Serviço Social apoiava a 

“modernização” do país, contribuindo, por meio de sua prática, com o bem estar dos clientes e 

sua integração social. 

Na década de 1950, surge a proposta de um novo currículo para o curso de Serviço 

Social, elaborado em 1952, aprovado no ano seguinte com a Lei nº 1.889/1953 que organiza o 

ensino desse curso. O currículo de 1952 destacava como objetivo a formação técnica e um 

profissional capacitado para direção de órgãos de competência do Serviço Social. Essa 

formação, em nível superior, era realizada durante três anos, subdividida em séries para cada 

ano. O plano metodológico compreendia as seguintes disciplinas: 

 

                                                           
10

 No decorrer da atuação do Assistente Social na Saúde, verifica-se uma aproximação com o método de Serviço 

Social de Organização da Comunidade, principalmente com o desenvolvimento das práticas de educação em 

saúde e educação popular junto à comunidade (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004).  
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I - Sociologia e Economia Social: 

Direito e Legislação Social; 

Higiene e Medicina Social; 

Psicologia e Higiene Mental; 

Ética Geral e Profissional. 

II - Introdução e Fundamentos do Serviço Social: 

Métodos do Serviço Social; 

Serviço Social de Casos - de Grupo - Organização Social da Comunidade: 

Serviço Social em suas especializações; 

Família - Menores - Trabalho - Médico. 

III - Pesquisa Social. 

Parágrafo único. As aulas de Serviço Social deverão atingir 1/4 no mínimo do total 

das aulas e as Escolas de Serviço Social deverão organizar os seus programas, 

atendendo a que no 1º ano haja preponderância da parte teórica, no segundo ano seja 

observado o equilíbrio entre a parte teórica e a prática e no 3º ano haja 

preponderância da parte prática (BRASIL, 1953). 

 

O referido currículo também possibilitou a especialização após a graduação como 

forma de aperfeiçoamento profissional. Um fato interessante é que, para compor as cadeiras 

de docentes das Escolas de Serviço Social, era necessária uma experiência de docência de 

pelo menos 03 (três) anos. Havia muita preocupação com a regulamentação profissional dos 

antigos agentes sociais que permaneciam trabalhando em instituições públicas e privadas. 

Com a Lei nº 1.889/1953, foi assegurado que “aos Agentes Sociais, qualquer que seja sua 

denominação, serão assegurados os direitos e vantagens previstos nesta lei, desde que 

venham, em caráter de assistente social, exercendo a profissão há mais de cinco anos” 

(BRASIL, 1953). 

Portanto, nesse período compreendido entre os anos de 1940 e 1950, o Serviço Social 

brasileiro absorveu, na formação profissional, a influência norte-americana da matriz 

positivista e funcionalista, com fonte na Sociologia e em partes no tecnicismo da psicanálise. 

Desse modo, a intervenção e formação foram marcadas pelo ajustamento dos operários e de 

orientação psicossocial. A metodologia adotada, sob a perspectiva norte-americana, tinha no 

Serviço Social de Caso, Grupo e Comunidade a sua referência. Buscava-se a neutralidade 

científica e o uso irrestrito da técnica (nesse período, a formação ensinava as famosas 

“receitas de bolo profissional”), ou seja, havia uma técnica específica para cada expressão da 

questão social.  

 

2.3 A formação profissional nas décadas de 1960 e 1970: o processo de renovação do 

Serviço Social  

 

O início da década de 1960 marca o fim do governo de Juscelino Kubitschek e 

instaura-se a crise do padrão de acumulação do capital, oriunda da abertura econômica do 
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Brasil ao capital internacional e do crescente apoio à esfera privada. Diante dessa crise 

econômica, o Estado diminui os investimentos nas políticas sociais. A situação econômica, 

além de repercutir no desenvolvimento destas políticas, também colidiu na esfera das relações 

políticas, pois havia uma preocupação da classe dominante conservadora com os rumos dos 

próximos governos brasileiros. Tal preocupação consistia em conter a propagação e expansão 

dos ideais socialistas pelo mundo e que podiam influenciar, de modo especial, os países em 

desenvolvimento – muitos deles produtores representativos de petróleo – que eram de 

domínio do imperialismo norte-americano. As revoluções de cunho socialista que ocorreram 

em alguns países, a exemplo da vitoriosa Revolução Cubana em 1959, tornaram-se motivo de 

preocupação para a classe dominante capitalista.  

O Brasil vivia um momento de efervescência social com a possibilidade das reformas 

de base do governo de João Goulart e, tendo em vista o cenário internacional, era uma ameaça 

à adesão aos ideais socialistas. Em 1964, os militares brasileiros deflagram o Golpe Militar 

como forma de “conter” uma guerra civil. Inicia-se, assim, o processo de repressão e violência 

aos opositores do novo regime.  

A repressão militarizada foi intensificada em 1968 com o decreto governamental do 

Ato Institucional número 5 (AI-5). O AI-5 concedia poderes aos governantes militares para 

que usassem para punir e reprimir, de forma arbitrária, todos que fossem a favor das 

concepções de esquerda e de oposição ao regime militar (SILVA, 2006).  

Até esse período, as bases fundantes da formação em Serviço Social não haviam sido 

questionadas. Configurado pela repressão às mobilizações sociais da classe trabalhadora e de 

derrota das formas democráticas, será em plena ditadura que se desenvolve um movimento 

crítico e de reflexão sobre o Serviço Social “tradicional”, por meio da articulação dos 

profissionais com a luta dos trabalhadores rurais e urbanos por transformações societárias.  

Como mencionado anteriormente, no Brasil acontecia o desenvolvimento do Serviço 

Social “tradicional”, compreendido aqui como um desempenho profissional com ênfase nas 

suas funções “práticas” para atender as demandas postas pela sociedade capitalista. A partir 

de perspectivas teórico-valorativas sintetizadas em disciplinas profissionais, era possível 

intervir junto aos seus “clientes”, no sentido de “ajustamento” do mesmo, com base nos 

pressupostos humanistas-cristãos.  

 

Esta concepção tinha como seus elementos definidores: os conhecimentos e valores, 

a partir dos quais a prática é entendida como fonte de conhecimento direto dos 

problemas em suas causas e conseqüências; o seu marco filosófico, dado pela visão 

humanista-cristã de valorização da dimensão pessoal e social do homem; o método, 

como meio ou caminho para se atingir algo, desenvolvendo-se a partir de então um 
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conjunto de regras e padronização de procedimentos ou princípios operacionais; o 

objeto, o homem no processo de interação com o seu meio social; e o objetivo, 

delimitado pelos próprios postulados e princípios que constituem o marco filosófico, 

ou seja, a mobilização e o desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos. 

Desta concepção de profissão derivou um conjunto de papéis e funções, próprias do 

Serviço Social no interior das organizações sociais, particularmente a ação educativa 

em situações-problemas dos indivíduos, grupos ou coletividades. Isso resultou na 

definição de atribuições específicas do exercício profissional e em modelos de 

intervenção que esgotaram-se, devido tanto à dinâmica das sociedades capitalistas, 

como à busca e construção crítica de novos referenciais para o exercício profissional 

(SARMENTO, 2002, p. 116).  

 

Após meados dos anos de 1960, o Serviço Social na América Latina inicia um 

processo reflexivo sobre as velhas práticas tradicionais da profissão e a situação social e 

política dos países subdesenvolvidos. Esse movimento foi chamado de Reconceituação, 

constituindo-se como um marco político e de expansão teórica, técnica, metodológica e 

ideológica da profissão. No caso do Brasil, o processo de renovação do Serviço Social não se 

desenvolveu de maneira homogênea. O principal conflito consistiu na disputa por diferentes 

correntes teóricas que comungavam ou negavam o Serviço Social “tradicional”.  

Conforme Netto (2006), três vertentes podem ser apontadas na Reconceituação: a 

perspectiva modernizadora (período da segunda metade dos anos 1960), reatualização do 

conservadorismo (propagada na década de 1970) e a intenção de ruptura (ocorrida a partir 

dos anos 1980 no período de redemocratização do Estado brasileiro).  

A “perspectiva modernizadora” começa a se desenvolver em meados dos anos 1960 

como estratégia de formação direcionada para a incorporação da sociedade ao modelo 

desenvolvimentista brasileiro. Há, nessa perspectiva, elementos de continuidade e de rupturas 

com o Serviço Social conservador. De um lado, prossegue com o arcabouço intelectual 

tradicional produzido na década anterior. De outro, seu elemento de renovação consiste na 

aceitação acrítica da ordem estabelecida.  

A adesão profissional a essa perspectiva deve-se aos aspectos de continuidade e 

linearidade com a produção iniciada anteriormente, principalmente por essa perspectiva 

teórica ser viável e pragmática quanto às demandas postas pela sociedade. Essa vertente 

comunga com as posições políticas da autocracia burguesa, por isso, o desenvolvimento da 

profissão era em conformidade com o projeto político dominante.  

O Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS), na 

transição das décadas de 1960 e 1970, desempenhou um importante papel articulador no 

processo de renovação do Serviço Social brasileiro. A notoriedade foi fruto tanto da 

realização dos “Seminários de Teorização do Serviço Social” – com destaque para os 

Seminários de Araxá (Minas Gerais, março de 1967) e Teresópolis (Rio de Janeiro, janeiro de 
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1970)–, como pela organização de cursos e capacitações para assistentes sociais e docentes. 

Ou seja, o CBCISS contribuiu com as mudanças ocorridas na formação profissional do 

assistente social, ao passo que protagonizou a inserção externa das novas vertentes 

profissionais para o interior das universidades. Os cursos de aperfeiçoamento ofertados pelo 

Centro de Cooperação e Intercâmbio transmitiam novas direções teóricas e metodológicas que 

surgiam na tentativa de superar o tradicionalismo.  

Dessa forma, os Seminários de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) representaram um 

marco reflexivo das práticas conservadoras e sinalizaram alguns avanços (mesmo que 

equivocados) modernizadores da profissão, especialmente com a produção de documentos 

norteadores.  

 

Os textos finais desses dois encontros  o Documento de Araxá e o Documento de 

Teresópolis  possuem [...] características e ênfases diferenciadas, mas podem 

perfeitamente ser tomados como a consolidação modelar da tentativa de adequar as 

(auto) representações profissionais do Serviço Social às tendências sociopolíticas 

que a ditadura tornou dominantes e que não se punham como objeto de 

questionamento substantivo pelos protagonistas que concorreram na sua elaboração 

(NETTO, 2006, p. 164-165).  

 

Esses documentos sinalizavam como “novas” as concepções oriundas da perspectiva 

norte-americana do estrutural-funcionalismo (representada pelo pensamento do sociólogo 

Talcot Parsons). Tal visão consistia em uma variação do positivismo, que compreendia a 

realidade social a partir de sistemas sociais, de valores, da constituição humana e do 

comportamento do indivíduo. No entanto, a “perspectiva modernizadora” representa o 

Serviço Social tradicional com uma nova roupagem profissional, mas que não se opõe à 

ordem política e social estabelecida nos anos de 1960 e 1970.  

Ainda de acordo com Netto (2006), os relatos de Ander-Egg, Kruse e Kisnerman 

apontam que os documentos oriundos dos “Seminários de Teorização”, produzidos pelos 

CBCISS, influenciaram o Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América 

Latina. Nas décadas seguintes, houve o movimento inverso, pois a massa crítica brasileira de 

assistentes sociais, no seu processo de ruptura com o Serviço Social tradicional, sofreu 

também influência das contribuições latino-americanas. 

A direção da Modernização Conservadora passa a ser questionada e a receber críticas 

a partir da década de 1970. Esse fato, que Netto (2006) denominou como perspectiva de 

“reatualização do conservadorismo”, acontece em meio à erosão da autocracia burguesa e sob 

influência das reflexões do Serviço Social latino-americano.  
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[...] A crise da autocracia burguesa vai propiciar as condições para que, a partir do 

segundo lustro da década de setenta, se reduza progressivamente a polarização 

intelectual que exerceu. Toda dinâmica sociopolítica e cultural da autocracia 

burguesa, com seus rebatimentos no universo profissional, contribui então para 

reduzir a sua expressão na (auto) representação dos assistentes sociais [...] (NETTO, 

2006, p. 156).    

 

A reatualização do conservadorismo, sob a influência da fenomenologia, baseia-se no 

moderno irracionalismo e defende reformas no interior da ordem estabelecida. A corrente 

filosófica da formação profissional do Serviço Social nessa vertente é estruturada na ajuda 

psicossocial e no resgate de algumas diretrizes do movimento católico. Nas palavras de Bravo 

(2011, p.152-153), tal perspectiva no Serviço Social no campo da saúde, 

 

[...] se ampliou, sendo ressaltadas a relação dialógica profissional x clientes, a 

importância do vivido, a preparação técnico-operativa dos assistentes sociais para 

atuarem com a “morte” [...] Os acontecimentos para os fenomenólogos se referem à 

experiência imediata e ao consenso da comunidade, concentrando-se no cotidiano, 

sem procurar desvendá-lo. Outra hipótese de a saúde ser uma das áreas de 

concentração dos adeptos da fenomenologia no Serviço Social refere-se às 

influências psicologistas na área, fundadas na ajuda psicossocial e no modelo 

“clínico”.  

 

Essa vertente fenomenológica, por meio de processos metodológicos de “intervenção 

social” objetivava uma “transformação social” para os indivíduos sociais.  Para Netto (2006), 

porém, essa intervenção é revestida de novos mecanismos de contenção da participação e 

mobilização da sociedade. Com essas e outras limitações teórico-metodológicas, Netto (2006, 

p.244, grifos do autor) coloca que “[...] a ‘nova proposta’ não desborda o terreno do 

tradicionalismo profissional”.   

A direção da fenomenologia desenvolve-se no Serviço Social brasileiro na década de 

1970, em pleno contexto mundial marcado pela instabilidade econômica, principalmente com 

a retirada dos Estados Unidos do padrão dólar-ouro
11

 e um aumento abusivo dos preços 

estabelecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o que contribuiu 

para afirmar o imperialismo dos Estados Unidos. Segundo Harvey (2013, p. 29), “[...] O 

                                                           
11

 Nos final da Segunda Guerra Mundial, muitos países sinalizavam um esgotamento econômico, político e 

social. Com o propósito de equilibrar as economias mundiais pós-guerra, alguns países reúnem-se em Bretton 

Woods, nos Estados Unidos, em 1944, e criam um novo modelo financeiro internacional (padrão dólar-ouro). A 

partir do Acordo da Conferência Internacional Monetária de Bretton Woods (1944), surgem instituições 

financeiras que vão gerir o capital mundial, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM) e Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD). Com a criação do padrão-ouro, o 

fundo proporcionava uma estabilidade monetária aos sistemas financeiros mundiais, assim como o Banco 

Mundial seria responsável pela reconstrução dos países atingidos pela guerra. Desse modo, o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e o Banco Mundial foram 

designados para auxiliar na esfera econômica e no plano político a Organização das Nações Unidas (ONU) 

(DATHEIN, 2005). 
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acesso ao petróleo do Oriente Médio é, portanto, uma questão de segurança crucial para os 

Estados Unidos, bem como para a economia global como um todo”. Ou seja, os interesses 

geopolíticos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial vislumbram controlar o Oriente 

Médio e ter acesso a suas reservas de petróleo e domínio sobre elas. Harvey (2005) sinaliza 

que a expansão geopolítica da produção capitalista faz parte da essência desse sistema. Os 

novos espaços produtivos impedem a desvalorização do capital e a diminuição da taxa de 

lucro.  

Além disso, ainda na década de 1970, ocorrem questionamentos sobre a base 

produtiva de acumulação rígida (decorrente da inaptidão do Fordismo e do Keynesianismo de 

refrear as contradições próprias do capitalismo). Em âmbito mundial, surgem as ideias 

neoliberais
12

 como alternativa para superar a crise financeira mundial e o fortalecimento do 

mercado e aparecimento de um novo modelo de acumulação flexível de capitais (NETTO; 

BRAZ, 2006). Na América Latina pós-1970, vivencia-se um período de crise da política 

econômica do Estado desenvolvimentista, com altas taxas de juros internacionais e aumento 

da dívida externa dos países em desenvolvimento. No Brasil, vivia-se diante de situações 

opostas ao contexto mundial, pois ainda se tinha as restrições democráticas do regime militar 

e o apogeu econômico brasileiro, por meio do chamado “milagre econômico”.  

No âmbito do Serviço Social, o final da década de 1970 foi impactado com a 

realização do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como “Congresso da 

Virada de 1979”, sendo considerado um marco na formação profissional, com orientações no 

sentido do afastamento das influências tradicionalista desse campo do conhecimento. Nega-se 

uma formação profissional moral e religiosa; uma propagação acrítica de valores moralistas; 

pensamento e intervenção profissional generalizadora, preconceituosa, discriminatória, com 

padrões de comportamentos moralizantes e tem-se como horizonte o rompimento com o 

conformismo da realidade.  

Esse processo reflete no amadurecimento profissional, cuja repercussão materializa-se, 

entre outros, na criação da Revista Serviço Social e Sociedade, em 1979, como um importante 

veículo acadêmico e profissional de publicização da produção de conhecimento e das 

pesquisas realizadas pelos assistentes sociais. A publicação possui relevância científica para a 

profissão até os dias atuais, sendo referência até mesmo nos países da América Latina. 

                                                           
12

No neoliberalismo e sua forma de conduzir a economia, há a transferência de parte das responsabilidades 

estatais para a sociedade civil, privatizações do patrimônio público, negação dos direitos sociais e da cidadania, 

desregulamentação trabalhista, precarização das condições de trabalho, desproteção da força de trabalho e 

expansão de práticas assistencialistas, seletivas, focalizadas e negação do princípio da universalidade dos direitos 

sociais (HARVEY, 2013).  
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Ainda em 1979, no campo da atuação dos assistentes sociais na área da saúde, foi 

realizado o 1º Congresso Brasileiro de Serviço Social Médico, promovido pela Associação 

Brasileira de Serviço Social Médico (ABRASSME). Nesse período, ainda eram mínimas as 

produções em tal campo de estudo, como também incipientes as mudanças que pudessem 

indicar tentativas de ruptura com a direção das práticas profissionais que vinham se 

desenvolvendo. Além disso, foi tímida a inserção e participação dos assistentes sociais no 

movimento de reforma sanitária em curso. 

 

O Serviço Social na saúde, nesse período, não conseguiu alterar a orientação dos 

projetos de ação profissional, apesar do processo organizativo da categoria, do 

aparecimento de outras direções para a profissão, do aprofundamento teórico dos 

docentes de Serviço Social, do movimento mais geral da sociedade determinado 

pelo confronto e correlação de forças entre as classes fundamentais, com a 

emergência dos movimentos sociais urbanos e do movimento sindical. O movimento 

sanitário que, através de seus representantes, apresentava propostas teórico-práticas 

para o enfrentamento da questão também não teve repercussão nos assistentes 

sociais da área (BRAVO, 2011, p. 144).  

 

Ou seja, o processo de renovação do Serviço Social, que almejava superar a formação 

e atuação profissional tradicional, fica a princípio restrito ao lócus da universidade. O 

exercício profissional do assistente social na saúde, e, consequentemente, sua formação 

profissional na área demoraram algum tempo para incorporar as novas concepções teórico-

metodológicas advindas da academia.  

Convém ressaltar que nesse momento havia um certo distanciamento dos assistentes 

sociais na construção do movimento sanitário, que pleiteava do Estado novas respostas à 

saúde, principalmente reconhecendo-a como uma política de direitos de todos e de 

responsabilidade do poder estatal. Outro aspecto é que o Serviço Social na saúde, além de 

demorar a aproximar-se do movimento sanitário e do processo de renovação, também 

postergou a expansão de suas produções sobre o processo de formação e sobre a atuação 

profissional com base na teoria marxista
13

.  

A aproximação do Serviço Social com a Teoria Social de Marx
14

 ocorre na vertente 

definida por Netto (2006) como “intenção de ruptura”, que defendia um projeto no qual os 

                                                           
13

 As produções do conhecimento em Serviço Social da década de 1960 até a década de 1990 eram focadas na 

prática profissional, reforçando a falsa concepção de separação da prática e da teoria. A necessidade de 

produções com o “saber fazer profissional” motivavam os profissionais a relatarem suas experiências 

profissionais na saúde (BRAVO, 2011, grifos do autor). 
14

 Segundo a teoria social de Marx, a história das sociedades possui um movimento real e dialético. Desse modo, 

as mudanças sociais não ocorrem em virtude do campo das ideias, e sim pela capacidade humana de atender seus 

interesses materiais e objetivos com a transformação da natureza. A dialética em Marx é oriunda do movimento 

da contradição, movimento que reflete a história e a vida dos homens. Além disso, a classe social, 
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assistentes sociais pudessem refletir as bases que consolidam a relação contraditória entre 

capital e trabalho
15

. Esse processo reflete o estágio de amadurecimento do Serviço Social, 

uma vez que passa a questionar e se opor ao Serviço Social “tradicional”, que tinha como 

referência metodológica a objetividade e racionalidade das ciências naturais, a neutralidade 

científica, o pragmatismo e o ajustamento do indivíduo. No tocante à vertente de ruptura do 

Serviço Social, diz Netto (2006, p. 251): 

 

De uma parte, ao projeto de ruptura impunha-se um formidável trabalho teórico-

metodológico. Tratava-se tanto da crítica aos substratos do tradicionalismo quanto 

da apropriação de um arcabouço diferente – e isto, recorde-se, numa profissão 

desprovida de acúmulo no domínio da elaboração e da investigação; nem mesmo 

uma eventual recuperação dos vetores críticos do passado recente aportaria aqui 

contributo de vulto. E a tarefa era hercúlea na medida em que deveria remar na 

contracorrente das direções ideais dominantes na vida brasileira. De outra, e também 

à diferença das demais vertentes renovadoras, cabia encontrar formas e modos de 

experimentação para as propostas interventivas decorrentes do novo embasamento 

teórico-metodológico [...].  

 

A perspectiva de “intenção de ruptura” não foi incorporada de maneira homogênea 

entre os assistentes sociais. Como marco inicial dessa perspectiva, tem-se o “Método Belo 

Horizonte”, cujo norte teórico-metodológico agregava os estudos de Marx
16

 sobre as relações 

sociais no capitalismo.  

 

A emergência visivelmente objetivada desta perspectiva renovadora está contida no 

trabalho levado a cabo, mais notadamente entre 1972 e 1975, pelo grupo de jovens 

profissionais que ganhou hegemonia na Escola de Serviço Social da Universidade 

Católica de Minas Gerais, onde se formulou o depois célebre “Método Belo 

Horizonte”. É na atividade deste grupo que a intenção de ruptura se explicita 

originalmente em nosso país, assumindo uma formulação abrangente que até hoje se 

revela uma arquitetura ímpar (NETTO, 2006, p. 261).  

 

O contexto cultural de oposição ao regime militar, historicamente desenvolvido em 

Belo Horizonte, foi propício tanto para as mobilizações em prol da democracia, como para a 

emersão do novo projeto de ruptura profissional do Serviço Social. Este projeto defendia, por 

um lado, uma postura de oposição às diretrizes que legitimam a autocracia burguesa e 

 

principalmente a defesa da classe trabalhadora, é uma categoria importante em Marx e constitui-se mediação das 

teorias sociais (NETTO, 2006; 2009).  
15

 As relações antagônicas entre capital e trabalho no sistema capitalista são o cerne das desigualdades sociais, 

sendo a classe operária alvo de precárias condições de trabalho e de vida. O conflito entre as classes sociais 

constitui uma das bases fundantes das revoluções subsequentes, a exemplo da Revolução Burguesa na Europa. 

No caso brasileiro, a burguesia assume as características conservadoras da classe dominante, principalmente ao 

reprimir as articulações das massas populares para manter a hegemonia do capitalismo (MANDEL, 1982).  
16

 Nesse primeiro momento, a aproximação com as obras de Marx foi enviesada o que comprometeu este 

referencial no Serviço Social (NETTO, 2006).  
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propunha uma articulação com o movimento da classe trabalhadora, em prol da 

redemocratização do país e de mudanças sociais. Por outro lado, a categoria dos profissionais 

do Serviço Social abre o leque de debates, procurando romper com a perspectiva teórico-

metodológica tradicional do Serviço Social e expandindo as mudanças da formação para fora 

dos limites da universidade. 

As mudanças profissionais citadas no projeto de intenção de ruptura indicavam a 

necessidade de modificações curriculares do curso de Serviço Social, que estivessem em 

consonância com o processo de renovação da profissão. Dessa forma, a Associação Brasileira 

de Ensino em Serviço Social
17

, no ano de 1975, propõe a revisão do Currículo Mínimo do 

Curso. Em 1979, no mesmo ano do Congresso da Virada e da criação da Revista Serviço 

Social e Sociedade, durante a XXI Convenção Nacional de Ensino em Serviço Social, é 

deliberado pela categoria a elaboração do currículo mínimo aprovado, em 1982, pelo 

Conselho Federal de Educação.  

Esse processo de reconfiguração do espaço universitário e de mudança na estrutura 

curricular propicia alterações na formação profissional do assistente social que serão 

determinantes para os novos caminhos percorridos pela profissão.   

 

2.4 A formação profissional nas décadas de 1980 e 1990 e a construção do projeto ético-

político do Serviço Social: referência para os assistentes sociais na atualidade 

 

A partir do final dos anos de 1970, já se observa uma maior mobilização da classe 

trabalhadora, principalmente a partir das greves operárias ocorridas na região do ABC 

paulista
18

. Essas mobilizações intensificam-se na década seguinte, com o crescimento do 

número de greves e todo processo de revitalização da sociedade civil brasileira, com o fim da 

ditadura militar. É também nos anos de 1980 que se enfrenta, no Brasil, uma grave crise 

econômica. Isso repercute no agravamento das expressões da questão social com o 

crescimento da pobreza, do desemprego, além do aumento da dívida pública, principalmente 

junto aos organismos financeiros internacionais (Fundo Monetário Internacional e Banco 

Mundial).   

As discussões que já vinham se processando no sentido da necessidade de renovação 

do Serviço Social vão encontrar terreno fértil nos anos de 1980. Com a elaboração do 
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 Atualmente definida como Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).  
18

 Região conhecida pelo seu potencial industrial e formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e 

São Caetano.  
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currículo de 1982, vislumbra-se a oportunidade de materializar algumas ideias e compreender 

o significado social da profissão, analisar a direção posta no projeto profissional e sua 

finalidade para a sociedade brasileira. Incorporam-se ao currículo as disciplinas de Teoria, 

História e Metodologia do Serviço Social, com intuito de superar a fragmentação do saber 

acadêmico, anteriormente presente nas intervenções de caso, grupo e de comunidade. O 

currículo de 1982 foi elaborado em conformidade com as produções intelectuais da pós-

graduação, com a articulação teórica e metodológica em oposição ao Serviço Social 

tradicional e de acordo com as diretrizes postas pelas novas instâncias organizativas da 

categoria profissional.  

No entanto, esse currículo de 1982 apresentou algumas lacunas que precisavam ser 

redefinidas, principalmente em relação ao acúmulo teórico desvinculado da legítima Teoria 

Social de Marx, com leituras que, muitas vezes, não retratavam o seu verdadeiro pensamento. 

Na verdade houve uma aproximação distorcida do pensamento de Marx, repercutindo em uma 

formação ora messiânica, ora fatalista da realidade social. Outra lacuna desse currículo foi a 

segregação da teoria e da prática, a exemplo da estrutura curricular que desarticulava os 

módulos teóricos dos práticos, como se fosse possível promover o exercício profissional sem 

a articulação do arcabouço teórico-metodológico. Conservou-se, também, nesse currículo, a 

concepção de ecletismo, quando na verdade é uma tentativa errônea de “conciliar” 

concepções teórico-metodológicas antagônicas com os compromissos do projeto profissional.  

Em virtude dessas distorções, houve a necessidade de constantes avaliações críticas do projeto 

curricular de 1982. 

Essa redefinição do currículo vai acontecer já nos anos de 1990, cujo cenário 

internacional apontava para a afirmação das reformas propostas pelo neoliberalismo 

estabelecidas pelo “Consenso de Washington” (1989), que segundo Batista (1994), não 

apresentou novas propostas, mas apenas a validação e afirmação das reformas políticas 

neoliberais existentes.  

A proposta neoliberal que o governo norte-americano indicava para os países latino-

americanos obscurecia os fatores externos que causavam a crise econômica, para apenas 

evidenciar os problemas internos de cada país, como forma de fortalecer a necessidade de 

reformas do Estado. Conforme análise de Batista (1994, p. 07), 

 

Tudo se passaria, portanto, como se as classes dirigentes latino-americanas se 

houvessem dado conta, espontaneamente, de que a gravíssima crise econômica que 

enfrentavam não tinha raízes externas - a alta dos preços do petróleo, a alta das taxas 

internacionais de juros, a deterioração dos termos de intercâmbio - e se devia apenas 

a fatores internos, às equivocadas políticas nacionais que adotavam e às formas 
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autoritárias de governo que praticavam. Assim, a solução residiria em reformas 

neoliberais apresentadas como propostas modernizadoras, contra o anacronismo de 

nossas estruturas econômicas e políticas.  

 

Na concepção da mesma autora (1994, p. 11), o elemento essencial do Consenso de 

Washington era um conjunto de reformas políticas que regulassem o mercado e não reformas 

que contemplassem as questões sociais.  

 

O Consenso de Washington não tratou tampouco de questões sociais como 

educação, saúde, distribuição de renda, eliminação da pobreza. Não porque as veja 

como questões a serem objeto de ação numa segunda etapa. As reformas sociais, tal 

qual as políticas seriam vistas como decorrência natural da liberalização econômica. 

Isto é, deverão emergir exclusivamente do livre jogo das forças de oferta e da 

procura num mercado inteiramente auto-regulável, sem qualquer rigidez tanto no 

que se refere a bens quanto ao trabalho. Um mercado, enfim, cuja plena instituição 

constituiria o objetivo único das reformas.  

 

Esse cenário de mudanças é acompanhado pela internacionalização do capital, que 

conforme Chesnais (1996) engloba o Investimento Externo Direto (IED), comércio exterior e 

a movimentação do capital internacional, nos níveis industrial, tecnológico e serviços. A 

internacionalização ocorre com a liberalização e desregulamentação do mercado interno dos 

países, por meio das restrições das legislações nacionais.  

 Enquanto as ideias neoliberais eram consolidadas em âmbito mundial nos anos de 

1980, no Brasil vive-se nesse período o processo de redemocratização do país e a elaboração 

de uma nova Constituição Federal alicerçada nos princípios democráticos, indo, portanto na 

contramão da adoção das propostas neoliberais. Nesse contexto, intensificam-se as 

reivindicações dos trabalhadores em prol dos seus direitos sociais e se estabelece no texto 

constitucional de 1988 capítulos que indicam avanços no sistema de proteção social brasileiro, 

a exemplo do que trata da Seguridade Social envolvendo as políticas sociais de saúde, 

assistência social e previdência social. É somente com o governo Collor que o receituário 

neoliberal vai ser adotado e cuja consolidação acontece no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Com a adoção do neoliberalismo, os avanços que se vislumbravam mediante as 

conquistas dos trabalhadores se veem ameaçados. Além disso, várias medidas foram tomadas 

no sentido de diminuir a presença do Estado na execução das políticas sociais, utilizando-se o 

terceiro setor
19

, além do reforço ao caráter seletivo e focalizado destas. 
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 Conforme Montaño (2003, p. 19) [...] “o conjunto de organizações e atividades que compreendem o chamado 

‘terceiro setor’, para além dos eventuais objetivos manifestos de algumas organizações ou da boa intenção que 

move o ator solidário e voluntário singular, termina por ser instrumentalizado, pelo Estado e pelo capital, no 

processo de reestruturação neoliberal, particularmente no que se refere à formulação e implementação de uma 
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Com relação ao Serviço Social e como já visto anteriormente, a década de 1980 é 

marcada pelo processo de consolidação de uma formação mais crítica. Apesar de alguns 

problemas na forma de apreensão e leituras de Marx, inicia-se a interlocução do Serviço 

Social com a Teoria Social marxiana (YAZBEK, 2009) e a sua incorporação nos conteúdos 

do currículo de 1982, ainda que de forma gradativa junto aos profissionais de Serviço Social. 

Na década de 1990, consolida-se as ideias de uma formação que tem como referência 

o marxismo. Foi se gestando, nesta década, o projeto ético-político que norteará a formação a 

partir de então. Para Netto (2009), todo o processo de mobilização profissional iniciado com o 

movimento de renovação da profissão desemboca na construção de um projeto ético-político, 

que expressa a “auto-imagem de uma profissão”, os valores, princípios, limites e 

compromissos profissionais e que, no caso dos assistentes sociais, um projeto profissional que 

defende uma nova forma de sociedade justa e igualitária. 

Conforme Teixeira e Braz (2009), os projetos societários podem se caracterizar como 

conservadores e transformadores da ordem social vigente. O novo projeto ético-político do 

Serviço Social defende transformações societárias que beneficiem a classe trabalhadora, por 

isso possui um caráter de mudanças, mesmo elas sendo antagônicas ao projeto hegemônico 

defendido pelo grande capital.  

Os compromissos e os valores ético-políticos do projeto profissional tornam-se 

referências para os assistentes sociais, conforme destaca Netto (2009, p.155, grifos do autor):  

 

Esquematicamente, este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade 

como valor central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 

escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, este 

projeto profissional se vincula a um projeto societário que propõe a construção de 

uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero. A 

partir destas opções que o fundamentam, tal projeto afirma a defesa intransigente 

dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos, contemplando 

positivamente o pluralismo, tanto na sociedade como no exercício profissional.    

 

No tocante à dimensão política, este projeto coloca-se a favor da equidade, da justiça 

social, da expansão da cidadania, da luta pela garantia de todos os direitos para a classe 

trabalhadora (sociais, políticos e civis), defende inclusive a distribuição social da riqueza 

produzida e a ampliação e garantia da universalização dos projetos e programas sociais. Os 

componentes específicos da profissão, no projeto ético-político, são abordados como 

 

nova modalidade de trato à ‘questão social’, revertendo qualquer ganho histórico dos trabalhadores nos seus 

direitos de cidadania”.  
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“compromisso com a competência”, cabendo ao profissional de Serviço Social buscar sua 

constante qualificação, renovando a formação crítica, propositiva e criativa diante das 

expressões da questão social oriunda da sociedade classista.  

Este projeto é materializado por meio de três dimensões, definidas por Teixeira e Braz 

(2009) como: a primeira dimensão, a produção de conhecimentos no interior do Serviço 

Social, consiste nos processos analíticos e investigativos da realidade social, que dão suporte 

ao seu exercício profissional; a segunda diz respeito às instâncias político-organizativas da 

profissão, tais como o Conselho Federal de Serviço Social, os Conselhos Regionais de 

Serviço Social, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social, e outras instâncias organizadas dos estudantes, 

como Centros e Diretórios Acadêmicos, além das associações da profissão e sindicatos; e, por 

fim, a terceira dimensão é a jurídico-política da profissão composta pelo atual Código de 

Ética Profissional do Assistente Social (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 

8.662/1993), as novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social (1996) e outras 

legislações sociais, como a Constituição Federal Brasileira de 1988, Lei Orgânica da Saúde 

(Lei 8.080/1990), Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei 8.069/1990).  

A formação profissional, nesse contexto, tem como referência a produção de 

conhecimentos e a elaboração de vários documentos, conforme indicado, que serão 

fundamentais para a formação e a intervenção profissional do assistente social. Houve a 

necessidade de rever o Código de Ética da categoria em vigor desde 1986, que teve apenas o 

enfoque de promover formulações éticas profissionais para delimitar qual a forma mais 

coerente de atuação e formação profissional. No entanto, esse documento não apresentava 

nenhuma relação com as questões sociopolíticas da época e nem interesse em atender as 

demandas da classe trabalhadora.   

Em 1993, é aprovado um novo código de ética, que se soma à Lei de Regulamentação 

da Profissão e às Diretrizes Curriculares, de 1996. Essa junção indicará a direção para 

materializar o projeto ético-político profissional e o norte da formação profissional até os dias 

atuais. Um conjunto de princípios basilares orienta o fazer profissional por meio do Código de 

Ética do Assistente Social de 1993:  

 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 
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III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras; 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; 

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual; 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; 

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 

dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as; 

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física (CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2012, p. 23-24).  

 

O referido código, juntamente com a aprovação da Lei de Regulamentação da 

Profissão de Serviço Social (1993), tem a função de expressar, por meio de princípios, 

competências, habilidades e vedações, um novo perfil profissional do assistente social 

pautado numa concepção ética que vai adentrar em todas as esferas profissionais (exercício e 

formação profissional).  

O documento contém avanços no sentindo de indicar uma direção formal a respeito 

dos direitos e deveres éticos dos assistentes sociais, fundamentado na teoria social de Marx, 

como também os princípios, valores e penalidades para os profissionais de Serviço Social, 

além de, conforme Barroco (2005, p. 205), tratar da “[...] dimensão prático-operativa, tendo 

por eixo a defesa e a universalização dos direitos sociais e de mecanismos democráticos de 

regulação social”. A autora faz referência aos avanços constituídos, tais como: o pluralismo e 

a negação do preconceito e da discriminação. A proposta crucial da inovação é superar o 

moralismo que havia nas orientações éticas contidas nos referenciais da formação 

profissional, sob influência da doutrina católica. 

Além do Código de Ética de 1993, compõe o projeto ético-político do Serviço Social a 

Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social, Lei nº 8.662/1993
20

, um conjunto de 

medidas legais que estabelece os limites e possibilidades do exercício profissional. A lei 
                                                           
20

 No ano de 2010 a Lei de Regulamentação da Profissão (1993) recebe uma complementação por meio da Lei nº 

12.317/2010 na qual estabelece a carga horária semanal de 30 (trinta) horas para os assistentes sociais 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2012).  
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salienta critérios para a atuação como assistente social, a exemplo de possuir diploma de 

graduação em Serviço Social emitido por uma instituição de nível superior reconhecida pelo 

MEC, ter o registro e a carteira de identificação profissional ambos emitidos pelo Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS), dentre outros critérios. A referida lei institui as 

competências profissionais e atribuições privativas do assistente social; além de destacar as 

competências dos órgãos superiores da profissão (CFESS e CRESS). Também limita a 

orientação de estágio em Serviço Social, que somente pode ser realizado mediante supervisão 

direta de um assistente social. Além disso, proíbe o uso inadequado do termo “Serviço Social” 

para atividades que não sejam relacionadas à profissão. Por fim, a Lei de Regulamentação faz 

um detalhamento das penalidades e/ou multas que serão aplicadas diante de uma infração 

profissional, assim como estabelece e regula o pagamento da anuidade e de outras taxas que 

serão aprovadas mediante assembleia profissional (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 

SOCIAL, 2012).  

São essas referências que foram servindo como base para a formação profissional do 

assistente social. Elas estão presentes nas novas Diretrizes Curriculares, aprovadas em 1996, 

pelo Conselho Federal de Educação, diante das novas “requisições feitas ao exercício 

profissional em função do aprofundamento das relações capitalistas em articulação com a 

dinâmica mundial, apontando para a necessária revisão do currículo então vigente” 

(ARANHA; SANTOS, 2006, p. 18).  

Com as diretrizes curriculares, há avanços em relação ao currículo de 1982, 

principalmente na relação da teoria com a prática, cuja orientação para a formação destaca 

que não há intervenção profissional sem a articulação entre os elementos teóricos e 

metodológicos. Outro ponto de inovação desse currículo pode ser observado na diferenciação 

da realidade enquanto natureza e sua capacidade de sociabilidade expressa nas relações 

sociais. Ou seja, os fenômenos sociais são oriundos dessas integrações entre os sujeitos 

sociais de um determinado período histórico.  

No caso do novo currículo de 1996, leva-se em conta a sociabilidade dos sujeitos no 

interior de uma sociedade antagônica, cujas demandas devem ser analisadas considerando-se 

as contradições geradas pelo capitalismo. Toma-se a questão social como eixo central da 

formação profissional, a sua apreensão, conformações, configurações, desvendando a lógica 

de suas determinações em um contexto de transformações societárias contemporâneas. 

 Além disso, há a incorporação de elementos didáticos – que superam a ideia fechada e 

rígida das “grades” curriculares – no processo de formação, como disciplinas, oficinas, 

núcleos e seminários temáticos, que contribuem para uma formação que articula o ensino, a 
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pesquisa e a extensão universitária, propiciando a compreensão da realidade social em 

consonância com o fazer profissional (ARANHA; SANTOS, 2006). As referências desse tipo 

de formação podem ser observadas nos eixos norteadores das diretrizes: 

 

1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de 

definição de disciplinas e ou outros componentes curriculares – tais como oficinas, 

seminários temáticos, atividades complementares – como forma de favorecer a 

dinamicidade do currículo; 

2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o 

profissional se defronta no universo da produção; e reprodução da vida social. 

3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade 

social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; 

4. Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, evitando-se a 

dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componentes curriculares; 

5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos e condição central da formação profissional, e da relação teoria e 

realidade; 

6. Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e noturnos, com 

máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades nestes últimos; 

7. Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação profissional; 

8. Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

9. Exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 

profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em 

luta pela direção social da formação profissional, que compõem a produção das 

ciências humanas e sociais; 

11. Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular 

12. Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA NO SERVIÇO 

SOCIAL, 1996, p. 3-4).  

 

São núcleos formativos contidos nas Diretrizes Curriculares de 1996: 

 
- Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que compreende um 

conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos para conhecer o 

ser social enquanto totalidade histórica, fornecendo os componentes fundamentais 

para a compreensão da sociedade burguesa, em seu movimento contraditório; 

- Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira que 

remete à compreensão dessa sociedade, resguardando as características históricas 

particulares que presidem a sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em suas 

diversidades regionais e locais. Compreende ainda a análise do significado do 

Serviço Social em seu caráter contraditório, no bojo das relações entre as classes e 

destas com o Estado, abrangendo as dinâmicas institucionais nas esferas estatal e 

privada; 

- Núcleo de fundamentos do trabalho profissional que compreende todos os 

elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho: sua 

trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que 

envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em 

Serviço Social e o estágio supervisionado. Tais elementos encontram-se articulados 

por meio da análise dos fundamentos do Serviço Social e dos processos de trabalho 

em que se insere, desdobrando-se em conteúdos necessários para capacitar os 

profissionais ao exercício de suas funções, resguardando as suas competências 

específicas normatizadas por lei (ABEPSS, 1996, p. 3-4, grifos nossos).  
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Como se pode perceber, no currículo de 1996, há uma flexibilização da estrutura 

disciplinar e acadêmica, por se compreender que a formação profissional pode ir além do 

ensino por meio de matérias vistas em sala de aula. As oficinas, seminários temáticos, estudos 

dirigidos e grupos de estudos constituem alguns dos componentes de ensino que podem ser 

utilizados na transmissão e troca de conhecimentos acadêmicos sobre o Serviço Social.  

Há uma ênfase e cuidado rigoroso quanto à dimensão teórico-metodológica utilizada 

para analisar a realidade social, cuja preocupação é que o profissional de Serviço Social deve 

estar habilitado para intervir criticamente nas expressões da questão social. A intervenção e a 

formação profissional não devem ser desarticuladas do tripé acadêmico (ensino, pesquisa e 

extensão).  

Em suma, o Código de Ética Profissional do Assistente Social, a Lei de 

Regulamentação da Profissão de 1993 e as Diretrizes Curriculares de 1996 representam um 

marco jurídico e político do Serviço Social por reunirem elementos legais, éticos, políticos, 

sociais e profissionais que norteiam os assistentes sociais na sua relação com seus usuários, 

com seus colegas de profissão, como também com outros profissionais e instituições públicas 

e privadas. Esse respaldo jurídico-político que auxilia a formação e o exercício profissional do 

assistente social contribui para o Serviço Social na área da saúde, tanto para orientar seu fazer 

profissional, como na relação com outros profissionais, principalmente quando envolve uma 

atuação multidisciplinar ou interdisciplinar, a exemplo da Residência Multiprofissional em 

Saúde. 
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3 A FORMAÇÃO E A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

 

Este capítulo tem como propósito tratar do processo de formação da Residência 

Multiprofissional em Saúde no Brasil em um cenário de reforma do Estado, com implicações 

e rebatimentos na política de educação e, consequentemente, na formação dos profissionais da 

saúde. O intuito aqui é elencar elementos da trajetória da formação em saúde que 

influenciaram na criação da Remu, em âmbito nacional e de forma específica no Hospital 

Universitário no Estado de Sergipe.  

 

3.1 Reforma do Estado brasileiro: implicações para o processo de formação 

 

A crise global do Estado de Bem-Estar Social, iniciada na década de 1970, repercute 

na necessidade de reestruturação do sistema capitalista
21

 e a reforma do Estado compõe parte 

dessas ações emergenciais de saída da crise financeira. No caso do Brasil, a reforma centra-se 

no ajuste fiscal, com redução do papel do poder público; expansão das responsabilidades do 

mercado econômico, por meio da privatização de instituições públicas; e diminuição dos 

serviços sociais.  

Iniciada ainda de forma superficial na década de 1990 no governo de Fernando Collor 

de Melo, a reforma do Estado brasileiro foi materializada no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). A proposta de reforma foi elaborada, em 1995, pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), tendo à frente Bresser Pereira, e está 

sistematizada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (DINIZ, 1998; 

OLIVEIRA, 2011). 

O governo de FHC, com a crise fiscal do Estado brasileiro, propôs uma reforma nos 

moldes da administração gerencial, a qual repercutiu na privatização de várias empresas 

estatais e na criação de instituições públicas não-estatais, firmando assim a parceria entre o 

público-privado. Nesse contexto, o terceiro setor intensifica suas ações como uma estratégica 

da contrarreforma neoliberal do Estado, na qual parte das responsabilidades estatais perante as 

políticas setoriais são repassadas para as Organizações Não Governamentais (ONGs) da 

                                                           
21

 A reestruturação produtiva que marca uma mudança política, econômica e cultural do capitalismo, até mesmo 

repercute na contradição entre capital e trabalho e nas suas relações sociais estabelecidas nesse contexto. Tendo 

como característica marcante desse processo a flexibilização da gestão estatal, do mercado, dos regimes e 

contratos de trabalhos, ocasionando uma expansão do desemprego, desarticulação das organizações sindicais e 

regimes de trabalho exaustivos (ANTUNES, 1999; OLIVEIRA, 2011).  
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sociedade civil com o financiamento estatal, como as Organizações Sociais (OS), 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OCIP) e as Fundações de Direito 

Privado (FDP). 

Bresser Pereira justifica que a necessidade do ajuste fiscal é decorrente do modelo de 

intervenção do Estado e sua inadequada gestão administrativa burocrática, necessitando assim 

de um Estado gerencial e não intervencionista. Era preciso, segundo Bresser, diferenciar o 

papel do Estado entre funções exclusivas e funções não-exclusivas estatais, mas que deveriam 

receber financiamento público e seriam executadas por organizações não-estatais (BRASIL, 

1995). 

As principais modificações do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995) sinalizadas por Bresser Pereira (2000, p. 8, grifo do autor) dizem respeito: 

 

[...] As principais mudanças legais previstas foram transformadas em leis: a reforma 

constitucional, que ficaria chamada de “reforma administrativa”, foi aprovada 

praticamente na forma proposta pelo governo, flexibilizando o regime de 

estabilidade e terminando com o regime jurídico único; as agências reguladoras 

foram criadas e dotadas de autonomia previstas para agências executivas; foram 

definidas em lei e estabelecidas as primeiras organizações sociais destinadas a 

executar no setor público não-estatal atividades sociais e científicas que o Estado 

deseja financiar, mas não quer executar diretamente; foi criado o regime de emprego 

público como alternativa ao cargo público quando não se tratar do exercício de 

atividade exclusiva de Estado; alterações substanciais na lei regulando o regime de 

trabalho dos servidores públicos foram introduzidas, eliminando privilégios e 

distorções; os contratos de gestão e o conceito de indicadores de desempenho foram 

claramente definidos; e uma nova política de recursos humanos foi colocada em 

prática, com ênfase no fortalecimento do núcleo estratégico do Estado e na 

realização de concursos anuais com pequeno número de vagas de reposição para as 

carreiras de Estado. 

 

Essa reforma do Estado referenciada na política neoliberal expressava o projeto 

defendido pelo governo de FHC, que levou a privatizações, terceirizações dos serviços 

públicos, rebatimentos ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos e restrições dos 

direitos previdenciários. Os desdobramentos desse processo de reforma têm refletido nas 

políticas sociais, em especial na política de educação e saúde. Apesar de sempre contribuírem 

para a reprodução do capital, novas demandas foram se processando diante das mudanças no 

mundo do trabalho, no contexto mundial e brasileiro, associadas às novas configurações 

assumidas pelo Estado diante do ideário neoliberal que redefine o seu papel na condução das 

políticas sociais. 

 Conforme análise de Behring (2008), nesse período inicia-se o contexto de 

contrarreforma do Estado brasileiro, oriundo das particularidades da formação social, 

econômica e política do país, como também fruto das determinações econômicas mundiais 
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comandadas pelas agências multilaterais (Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial). 

Caracteriza-se o contexto de contrarreforma do Estado pelo desemprego em massa, 

flexibilização do mundo do trabalho, crescentes privatizações, desarticulação do sistema de 

proteção social, dentre outros aspectos que repercutem na vida da classe trabalhadora. 

  

[...] A “reforma”, tal como foi (e ainda está sendo) conduzida, terminou por ter um 

impacto pífio em termos de aumentar essa capacidade de implementação eficiente de 

políticas públicas, considerando sua relação com a política econômica e o boom da 

dívida pública. Há uma forte tendência de desresponsabilização pela política social – 

em nome da qual se faria a “reforma” – acompanhada do desprezo pelo padrão 

constitucional de seguridade social. Isto ocorre vis-à-vis a um crescimento da 

demanda, associado ao aumento do desemprego e da pobreza, [...] O trinômio do 

neoliberalismo para as políticas sociais – privatização, focalização e 

descentralização [...] é possível adentrar em algumas expressões particulares desse 

processo que, volto a afirmar, trata-se de uma verdadeira contra-reforma, dada sua 

natureza destrutiva e regressiva (BEHRING, 2008, p. 211-212).  

 

Diante dessa conjuntura, um novo processo educativo foi redesenhado no Brasil, 

particularmente na educação superior com a reorganização das universidades federais, sendo 

necessário, segundo Oliveira (2000, p.75-76, grifos do autor), 

  

a) definir a natureza/identidade e missão básica que possui no cenário acadêmico; b) 

definir as reais vocações e potencialidades específicas; c) contribuir decisivamente 

para o desenvolvimento do Estado e da região em que se insere; d) expandir as 

vagas, sobretudo no período noturno, sem ampliar o quadro de docentes e técnico-

administrativos, objetivando aumentar a relação aluno/professor; e) otimizar a 

utilização das instalações físicas e dos equipamentos, bem como das habilidades 

docentes; f) diminuir as taxas de reprovação e evasão; g) reduzir os recursos 

destinados à residência estudantil, restaurantes, bolsas e subsídios; h) flexibilizar o 

ensino, os cursos, os currículos e os programas de estudo; i) melhorar a qualidade do 

ensino oferecido; j) adequar os cursos de formação e os serviços às demandas do 

mercado de trabalho; l) aperfeiçoar mecanismos de avaliação; m) qualificar a gestão, 

racionalizar o uso de recursos e estimular a produtividade; n) buscar alternativas de 

financiamento; o) flexibilizar a política de pessoal docente e técnico-administrativo; 

p) qualificar e titular docentes e servidores; q) integrar pós-graduação/graduação; r) 

consolidar a pesquisa e os programas de pós-graduação; s) ampliar a produção e 

capacidade científica instalada; t) desenvolver processos de inovação tecnológica de 

produção e difusão da ciência e da cultura; u) exercer ampla autonomia.  

 

Nessa tentativa de “reforma” do ensino superior, é possível verificar a influência das 

orientações políticas e ideológicas do modelo neoliberal, em vários itens e, de forma ainda 

mais específica, no item “j” que trata da adequação dos cursos de formação às necessidades 

do mercado de trabalho. Essa relação de formação será explicada por Severino (2008) por 

meio da teoria do capital humano. Ela salienta que, ao invés de ter uma educação para 

atender as necessidades sociais da sociedade, na verdade, as instituições de ensino superior 

estão formando sua mão-de-obra para atender as exigências do mercado de trabalho. O 
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mesmo autor (2008, p. 82) alerta para os desafios colocados à universidade, tendo em vista 

que o risco “que ela corre é o de tornar-se, por força desse processo induzido de ajuste e 

regulação do sistema, uma universidade muito dependente das imposições políticas e das 

metas do poder executivo do país, mercantilizando sua produção acadêmica”.  

Nesse contexto de ensaio de uma “reforma”, foi aprovada a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que garantiu a 

regulamentação da educação brasileira e possibilitou mudanças no ensino superior com vistas 

a atender as orientações neoliberais. A LDB/1996 representava uma tentativa de reforma, mas 

na verdade constituiu-se como um processo legal de reorganização da educação brasileira.  

O ensino superior é tratado na LDB/1996 do art. 43 ao art. 57. Os artigos que a 

compõe definem suas finalidades (art. 43); a abrangência de cursos e programas (art. 44); a 

oferta da educação superior pelo poder público e privado (art.45); os critérios para autorização 

e reconhecimento dos cursos superiores (art. 46); estabelecimento mínimo do ano letivo (art. 

47); o reconhecimento dos diplomas (art. 48); a possibilidade de transferência externa e 

interna de alunos para outros cursos (art. 49); procedências institucionais no caso do 

surgimento de vagas nas disciplinas do curso (art. 50); critérios e normas para seleção de 

discentes (art. 51); caracterização da universidade (art. 52); a respeito da autonomia 

universitária (art. 53); especificidades das universidades públicas (art. 54); atribuições da 

União diante da educação superior (art. 55); gestão democrática das instituições de ensino 

superior pública (art.56); e, por fim, a obrigação do docente de ministrar no mínimo oito horas 

semanais de aula na educação superior (art. 57).   

A divisão de responsabilidades da educação superior entre o público e o privado, no 

atendimento das necessidades do mercado de trabalho, é resultado do processo de “reformas” 

estabelecidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. De acordo com a 

reforma proposta por Bresser Pereira, o Estado somente deve executar suas atividades 

exclusivas, cabendo aos setores não estatais a execução das demais tarefas. 

 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 

do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento. No plano econômico, o Estado é 

essencialmente um instrumento de transferências de renda, que se torna necessário 

dada a existência de bens públicos e de economias externas, que limitam a 

capacidade de alocação de recursos do mercado. Para realizar essa função 

redistribuidora ou realocadora, o Estado coleta impostos e os destina aos objetivos 

clássicos de garantia da ordem interna e da segurança externa, aos objetivos sociais 

de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e 

desenvolvimento. Para realizar esses dois últimos objetivos, que se tornaram centrais 

neste século, o Estado tendeu a assumir funções diretas de execução. As distorções e 
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ineficiências que daí resultaram deixaram claro, entretanto, que reformar o Estado 

significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de empresas estatais. 

Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante quanto, e 

que no entretanto não está tão claro: a descentralização para o setor público não-

estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, 

mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, 

saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de “publicização” 

(BRASIL, 1995, 12-13). 

 

Conforme proposto pela reforma de Bresser Pereira, a educação superior passaria a ser 

situada no setor de serviços não privativos do Estado, implicando consequências apontadas 

por Chaui (2003), tais como: a educação como um serviço ofertado pela iniciativa privada e a 

educação privatizada que deixa sua perspectiva de instituição social e torna-se uma 

organização social gerida pelos valores, normas, metas e instrumentos gerenciais. Chaui 

(2003, p. 06) caracteriza o que seria uma universidade enquanto organização social. 

 

[...] Por ser uma administração, é regida pelas idéias de gestão, planejamento, 

previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou questionar sua própria 

existência, sua função, seu lugar no interior da luta de classes, pois isso, que para a 

instituição social universitária é crucial, é, para a organização, um lado de fato. Ela 

sabe (ou julga saber) por que, para que e onde existe.  
 

A autonomia universitária de gerir seu próprio processo de formação diminui em 

detrimento a heteronomia, que perpetuará no âmbito acadêmico, principalmente com a 

expansão das horas para o ensino; com a redução do tempo para a realização da pós-

graduação stricto sensu, com as normas de avaliação dos congressos, seminários, simpósios e 

com os modelos de avaliação institucional dos discentes e docentes.  

Com as crescentes estratégias de privatizações, terceirizações e massificação do ensino 

superior, compromete-se a relevância da educação, a exemplo da avalanche de informações, 

conhecimentos e produções acadêmicas jogadas na sociedade científica, mas que não 

representam, na mesma medida, uma evolução qualitativa para as ciências. Será que a 

velocidade das produções é proporcional a profundidade dos estudos? A mesma autora (2003, 

p.11) coloca que “[...] a absorção do espaço-tempo do capital financeiro e do mercado da 

moda conduzem ao abandono do núcleo fundamental do trabalho universitário, qual seja, a 

formação”.  

A universidade pública defendida por Chaui (2003) representa uma instituição social, 

autônoma, democrática, de direito dos cidadãos, dever do Estado que objetiva o fomento à 

pesquisa, ensino e extensão. Como espaço autônomo, promove o diálogo e respeito aos 

diferentes saberes, valores e defesas de projetos societários. Sua capacidade democrática e 
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autônoma só é possível, conforme salienta Chaui (2003), quando gerida por um Estado 

republicano e democrático. Enquanto instituição social, a universidade centraliza suas ações 

para a formação. 

Essas “reformas” de Estado, que repercutiram no processo educativo das instituições 

de ensino superior, também implicam mudanças para a formação profissional em saúde. A 

formação em saúde, objetivando atender as necessidades do mercado de trabalho, pressiona os 

profissionais por mais qualificação e aquisição constante de conhecimentos tecnológicos e 

científicos, que garantam o desenvolvimento da economia e da ciência no país. Além disso, o 

mercado exige uma formação que capacite o profissional a diagnosticar e solucionar as 

demandas em saúde, assim como saiba decidir e trabalhar em equipe.  

A orientação pós-reformas do Estado direciona a formação profissional (seja 

graduação ou pós-graduação) para o mercado, no entanto, responsabiliza o trabalhador por 

sua formação profissional. Formação, esta, que enfatiza as competências, habilidades e o 

saber fazer dos profissionais da saúde com uma clara direção da educação em saúde como 

mercadoria que deve atender as necessidades econômicas do país (FILHO, 2004; ROSA, 

2012).  

O debate acerca da formação profissional na saúde foi retomado com essas “reformas” 

do Estado, porém as discussões, segundo Rosa (2012), iniciaram nas primeiras conferências 

nacionais de saúde na década de 1960 e tiveram, no final da década seguinte, iniciativas de 

articulação do ensino ao serviço em saúde com a criação de experiência de residência 

multiprofissional. Desse modo, ao passo que a gestão e os interesses do Estado se modificam, 

a formação em saúde vai se transformando. Por isso, faz-se necessário compreender o 

desenvolvimento da política de saúde no Brasil e suas respectivas mudanças políticas e 

econômicas para entender os elementos basilares de construção da formação nessa área do 

conhecimento.        

 

3.2 Política de Saúde no Brasil: elementos para compreender a formação em Saúde 

 

O acesso à saúde até a década de 1970 ocorria, basicamente, mediante duas 

possibilidades: a oferta de serviços para algumas categorias de trabalhadores a partir de prévia 

contribuição; e, para aqueles não contribuintes, a oferta de serviços por meio de ações 

filantrópicas e assistencialistas. Com a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), no ano de 1977, amplia-se a cobertura da assistência médica 

para todos os trabalhadores urbanos inseridos no mercado de trabalho e para alguns 



52 

 

trabalhadores da zona rural. Entretanto, o acesso universal dos serviços de saúde continuava 

restrito às ações preventivas de saneamento básico, controle de endemias, vacinação, dentre 

outras (GALLO, 1988). 

Diante de um complexo médico-industrial
22

 ineficiente para atender as demandas da 

população e levando-se em conta a sua cobertura regulada e seletiva, surge no final da década 

de 1970 o Movimento da Reforma Sanitária. Em pleno contexto de ditadura militar, esse 

movimento estabelece um processo de resistência a este modelo de atendimento à saúde e 

passa a lutar por reformas políticas na saúde brasileira. As propostas foram construídas 

coletivamente pelos sujeitos sociais envolvidos, tais como: profissionais da saúde, sindicatos 

e movimento sanitário. Os profissionais de Serviço Social, neste período, estavam mais 

envolvidos com o processo de renovação da profissão. No entanto, vale pontuar que os 

princípios da Reforma Sanitária defendidos serão de extrema importância para a formação e 

atuação profissional do assistente social nas décadas seguintes. Conforme Bravo (2009, p. 

96), destacam-se como princípios da Reforma Sanitária: 

 

[...] 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 poder local 

através de novos mecanismos de gestão - os Conselhos de Saúde.  

 

Ao participarem da VIII Conferência Nacional de Saúde
23

, realizada em Brasília no 

ano de 1986, os defensores da Reforma Sanitária reforçam a bandeira de luta por uma saúde 

enquanto “direito do cidadão” e “dever do Estado”, garantida para todos os cidadãos, ou seja, 

uma saúde pública, universal e integral em suas ações. Além disso, a Reforma Sanitária 

preconizava a criação de um único sistema de saúde pública, com gestão descentralizada para 

os estados, Distrito Federal e municípios. Almejava também a participação social da 
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 “O conceito de complexo médico-industrial (CMI) passou a ser concebido de modo ampliado, contemplando 

as diferentes articulações entre a assistência médica, as redes de formação profissional, a indústria farmacêutica e 

a indústria produtora de equipamentos médicos e de instrumentos de diagnóstico. O CMI é um produto histórico 

e particular da evolução do sistema de saúde. É um estágio onde, devido à necessidade de reprodução dos 

capitais investidos, as práticas capitalistas privadas tornam-se hegemônicas e determinantes das funções, papéis e 

relações de cada ator no interior do próprio sistema” (VIANNA, 2002, p. 376). 
23

Importante destacar a participação expressiva dos assistentes sociais na VIII Conferência Nacional de Saúde 

(1986). Assim como a categoria de assistentes sociais inserida na saúde ampliou suas produções científicas nesta 

área, fato constatado no V Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no qual foram enviados 13 (trezes) teses 

sobre saúde. Já no VI CBAS, em 1989, foram 07 (sete) trabalhos apresentados que tinham como tema central o 

Serviço Social na política de saúde.  
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população nos processos de organização, formulação, gestão, operacionalização e avaliação 

das ações em saúde (GALLO, 1988).  

No ano de 1986, cria-se o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que 

instituía uma saúde universal, com equidade no acesso aos serviços, com integralidade na 

assistência, ações de melhoria da política de recursos humanos, a instauração de distritos 

sanitários garantindo a regionalização dos serviços, desenvolvimento local das instituições 

colegiadas gestoras e garantia do princípio da descentralização dessa política. 

Parte do texto elaborado na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) foi incluída na 

Constituição Federal de 1988
24

, no contexto da Seguridade Social que agrega as políticas de 

saúde, assistência e previdência social. Além disso, foi definido um novo conceito de saúde, 

como “resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde [...]” (BRAVO, 

2011, p. 110-111). 

Essa concepção ampliada vai demandar novas formas de educação em saúde, exigindo 

do profissional da área não apenas o entendimento e exercício do trabalho em equipe, mas, 

sobretudo, a compreensão de como a sua participação influencia na gestão, organização e 

desenvolvimento do sistema público de saúde. Trata-se, como diz Lima (2007), de uma 

formação profissional que compreende o processo de educação permanente e o 

desenvolvimento de práticas que envolvem o perfil e a quantidade de profissionais, avaliando 

assim a qualidade do ensino e do trabalho prestado, os tipos de especializações, as condições e 

relações de trabalho e, por fim, relacionando-as à participação social dos trabalhadores no 

contexto político e socioeconômico.  

O SUDS, como visto anteriormente, foi um prenúncio para o surgimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) instituído pela Constituição Federal de 1988, que no art. 200 

estabelece as competências desse sistema: 

 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 
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 A Constituição Federal de 1988 reflete as tensões existentes entre os interesses do mercado (e do complexo 

médico-industrial) e as propostas da Reforma Sanitária. 
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VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho 

(BRASIL, 1988, grifo nosso).  

 

Como se pode observar, um dos itens que está definido como diretriz do SUS é a 

formação em recursos humanos. A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990
25

, que cria o SUS, reforça a necessidade de uma formação em saúde que 

deverá ser ofertada pelos entes federativos, por meio da articulação das políticas e programas 

em recursos humanos. O artigo 27 da CF/1988 deixa claro que: 

 

A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, 

articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes 

objetivos: 

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis 

de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de 

permanente aperfeiçoamento de pessoal [...] 

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão 

serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 

desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes 

(BRASIL, 2006, grifos nossos). 

 

Essa necessidade de formação dos recursos humanos foi sempre reafirmada em todas 

as Conferências de Saúde, mostrando a importância do tema. Além disso, a criação de alguns 

programas como “Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde” (PNACS) e do 

Programa de Saúde da Família (PSF), em 1993, exigia o desenvolvimento de processos de 

capacitação, principalmente pela lógica que traziam, com foco na saúde pública e na atenção 

básica, mesmo em um contexto adverso de introdução das orientações neoliberais no Brasil. 

Com a criação de programas como o PSF e o PNACS, evidencia-se a necessidade de 

formação específica para os profissionais dessa área (BRASIL, 2006).  

Em 1999, surge a proposta de construir residências em saúde da família como 

estratégia para formar um modelo de Residência Multiprofissional. Essa proposta nasce a 

partir da articulação do então Departamento de Atenção Básica (vinculado à Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde) com os representantes do movimento sanitário 

(BRASIL, 2006).  

 

                                                           
25

 Além da Constituição cidadã de 1988, da Lei Orgânica da Saúde (1990), a saúde também passa a ser 

regulamentada e organizada pelo aparato legal das Normas Operacionais Básicas da Saúde (NOB’s SUS) nos 

anos de 1991, 1993 e 1996.  
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[...] A proposta, construída em um seminário, era criar um modelo de Residência 

Multiprofissional, onde embora fossem preservadas as especialidades de cada 

profissão envolvida, seria criada uma área comum, especialmente vinculada ao 

pensamento da velha saúde pública, acrescida de valores como a promoção da 

saúde, a integralidade da atenção e ao acolhimento (BRASIL, 2006, p. 06).  

 

A movimentação em torno da formação profissional para o SUS constitui-se os 

primeiros elementos formativos da Residência Multiprofissional em Saúde. Neste mesmo 

período, há a incorporação do ideário neoliberal no Brasil, que se desdobra em reformas do 

Estado.  

 

3.3 O surgimento da Residência Multiprofissional em Saúde: primeiros caminhos 

 

As mudanças ocorridas na política de saúde após 1988 repercutem também na gestão 

do trabalho no SUS e na formação profissional, com destaque para a elaboração, no ano 2000, 

da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde (NOB/RH-

SUS), que institui “Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS”. Além disso, 

no início do século XXI, foram aprovadas, em forma de resoluções, as diretrizes curriculares 

para diversos cursos de profissões dessa área, fato que repercute no desenvolvimento e na 

atuação de alguns profissionais dessa área. A ideia é modificar a formação para atender as 

novas necessidades postas por essa política social.  

Para tanto, contou-se com a colaboração dos órgãos responsáveis pela formação em 

saúde como, as Associações de Ensino das respectivas áreas, a Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Área da Saúde (Fentas), a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos 

(CIRH) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS), que conseguiu elaborar e propor diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação da área, publicadas a partir de 2001, na configuração 

de resoluções pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2006). 

Diante da necessidade de um perfil profissional voltado ao SUS e de promoção de 

formação continuada em saúde, no ano de 2001 o Ministério da Saúde
26

 financia e organiza 

19 (dezenove) residências multiprofissionais em saúde da família (BRASIL, 2006). Dando 

continuidade às ações no tocante à educação permanente para a saúde, no começo do governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), cria-se a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
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A formação dos profissionais na política de saúde brasileira antes da Constituição Federal de 1988 era de 

inteira responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Com o surgimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) o Ministério da Saúde passou a ter o encargo da formação de recursos humanos na área da saúde. Essa 

articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação passa a ser oficializada com a Portaria 

Interministerial nº 2.118 de 2005 (BRASIL, 2006).  
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Educação na Saúde (SGTES) como órgão responsável pela consolidação da NOB/RH-SUS 

(2000), assim como se institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde em 

2004.  

[...] O Departamento de Gestão da Educação passa a desenvolver suas ações 

pautadas na Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: 

Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, aprovada pelo CNS. A SGTES 

propõe a criação da Comissão de Residências em Saúde, no âmbito do Ministério da 

Saúde, que abrigaria a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

(CNRM), a ser também criada [...] (BRASIL, 2006, p. 6-7).  

 

Assim, na gestão do Governo de Lula, foram criados os pilares de estruturação da 

criação da Residência Multiprofissional em Saúde, como estratégia de formação em saúde e 

de valorização do trabalhador, o que pode ser considerado um avanço na formação dos 

profissionais dessa área. Apesar do avanço, este governo deu continuidade à política 

econômica de FHC, priorizando os interesses e fortalecimento do grande capital por meio da 

utilização de recursos públicos com a iniciativa privada. O gerenciamento dos serviços 

públicos por meio das Organizações de Saúde (OS) e das Fundações Estatais de Direito 

Privado (FEDP) constitui-se uma das estratégias de articulação do Estado com o mercado na 

condução das políticas públicas.  

Dessa forma, permanecem em disputa diferentes projetos políticos no complexo 

contexto da política de saúde do país. De um lado, há os interesses em consolidar 

integralmente o Sistema Único de Saúde, conforme proposta da Reforma Sanitária; e de outro, 

o projeto privatista que objetiva consolidar a parceria público-privado, por meio da 

transferência de parte das responsabilidades estatais para a esfera privada e da utilização de 

fundo público
27

 para pagamento dos juros da dívida externa. Esse processo tem continuidade  

na gestão presidencial de Dilma Rousseff, com a ampliação da parceria público-privado, 

concretizada com a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)
28

. 

As orientações neoliberais sob o comando dos organismos financeiros internacionais, 

a exemplo do Banco Mundial, orientam o desenvolvimento da política de saúde brasileira, 

inclusive repercutindo no âmbito da formação em saúde
29

. Faz-se necessário capacitar os 
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 O fundo público é responsável por uma transferência de recursos para o capital financeiro, sob a forma de 

juros e amortização da dívida pública. Desse modo, o fundo público participa da reprodução do capital. 

(SALVADOR, 2010).  
28

 A Lei nº 12.550/2011 e o decreto nº 7.661/2011 instituem a EBSERH e o seu respectivo Estatuto Social no 

qual estabelece a organização da gestão administrativa e financeira da empresa. A regulamentação da EBSERH 

vai de encontro à decisão tomada anteriormente em 2011 na 14ª Conferência Nacional de Saúde. 
29

Correia (2007) faz um levantamento histórico dos principais documentos produzidos pelo Banco Mundial que 

deveriam nortear a política de saúde brasileira, tais como, em 1975 o Salud: documento de política setorial 

(Saúde: documento da política social) no qual quebra a universalidade da saúde, prioriza a atenção básica e 
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profissionais de saúde para as esferas pública e privada, vivendo-se, assim, o que poderia ser 

considerado como um processo contraditório entre as exigências destes organismos e a luta 

dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, entre elas o acesso ao conhecimento. 

Dessa forma, é no contexto de contrarreforma do Estado e de adoção do 

neoliberalismo, que são criadas possibilidades de formação em saúde, entre elas a Residência 

em Área Profissional da Saúde. Tais iniciativas vislumbram uma qualificação dos recursos 

humanos voltada para as necessidades do Sistema Único de Saúde. Conforme estabelecido 

pelo artigo 13, da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, “Fica instituída a Residência em 

Área Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino de pós-graduação lato 

sensu, voltada para educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram 

a área da saúde, excetuada a médica”. Além disso, fica estabelecido que a residência é um 

programa de cooperação intersetorial que articula a formação profissional com o mercado de 

trabalho. Institui, também, o Programa de Bolsas para Educação pelo Trabalho, sob um 

regime de dedicação exclusiva, que viabiliza o recebimento de bolsa ao residente (BRASIL, 

2005).  

Ainda nesse contexto, a Portaria nº 1.143, de 07 de julho de 2005, institui a parceria do 

Programa de Bolsas para Educação pelo Trabalho com os programas de residência médica em 

medicina de família e comunidade. O surgimento da Residência Multiprofissional em Saúde 

ocorre por meio da Portaria nº 2.117, de 03 de novembro de 2005, conforme consta em seu 

artigo 1: 

 

Instituir, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, a Residência 

Multiprofissional em Saúde, do Programa Nacional de Residência Profissional na 

Área de Saúde, para a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo 

Trabalho destinado às categorias profissionais que integram a área da saúde, 

excetuada a médica (BRASIL, 2005, s/p).  

 

De acordo com essa portaria, a responsabilidade
30

 pela organização dos programas de 

Residência Multiprofissional e a seleção dos projetos deveria levar em consideração as 

 

programas seletivos e focalizados e fortalecimento do mercado na prestação de assistência a saúde. O outro 

documento, Financiando os Serviços de Saúde nos países em desenvolvimento: uma agenda para reforma, 

publicado em 1987
29

, propõe reformas do Estado em conformidade com as orientações neoliberais. No ano de 

1991, elabora o Brasil: novo desafio à saúde do adulto. Em 1993 faz uma avaliação do desenvolvimento da 

política de saúde e elabora o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1993: investindo em saúde. Este 

documento foi criado em conformidade com o Consenso de Washington (1989). E no ano de 1995 formula A 

Organização, Prestação e Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90. O mencionado 

documento enfatiza o fortalecimento do setor privado e a redução da intervenção estatal na política de saúde, 

transferindo recursos públicos para a gestão privada da política em questão. 
30

Toda instituição que desejasse criar um Programa de Residência deveria primeiramente instituir a Coordenação 

da Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu).  
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demandas sociais regionais e ficaria a cargo da Secretaria de Educação Superior (Sesu), da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e da Comissão Nacional 

da Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Ainda no ano de 2005, há o lançamento 

do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde)
31

, 

primeiramente para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, e, posteriormente,  

ampliado para diversos cursos de graduação na área da saúde, como Nutrição, Fisioterapia, 

Biologia, Terapia Ocupacional e outros
32

. 

Em 2007, ocorrem mais avanços na organização da Residência Multiprofissional em 

Saúde, a exemplo da Portaria Interministerial MS/MEC nº 45, de 12 de janeiro de 2007, que 

consolida a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
33

 definindo sua 

composição, suas atribuições e suas fontes de financiamento. Além disso, a Residência 

Multiprofissional em Saúde (Remu) poderia ser ofertada aos profissionais da saúde das 

seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional. Caberia a cada coordenação local da residência 

multiprofissional decidir as profissões contempladas pelos processos seletivos.   

Tanto a Remu como as Residências em Área Profissional da Saúde foram 

reconhecidas como um curso de especialização, caracterizadas pelo ensino em serviço, com 

carga horária semanal entre 40 (quarenta) e 60 (sessenta) horas. As respectivas residências 

(multiprofissional e uniprofissional) na área da saúde são norteadas pelos princípios e 

diretrizes estabelecidos pelo art. 2º da Portaria Interministerial MS/MEC nº 45, de 12 de 

janeiro de 2007: 

 

I - cenários de educação em serviço representativos da realidade sócio-

epidemiológica do País; 

II - concepção ampliada de saúde que respeite a diversidade, considere o sujeito 

enquanto ator social responsável por seu processo de vida, inserido num ambiente 

social, político e cultural; 

III - política nacional de educação e desenvolvimento no SUS aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde e pactuada entre as distintas esferas de governo; 

IV - abordagem pedagógica que considere os atores envolvidos como sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem-trabalho e protagonistas sociais; 

                                                           
31

 Conforme a Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 03 de novembro de 2005, o Pró-Saúde era 

destinado apenas aos cursos de graduação que compõem o Programa de Saúde da Família, naquela época eram 

apenas as profissões de Medicina, Enfermagem e Odontologia. O programa visava integrar o ensino em saúde às 

necessidades advindas da comunidade, prestando uma assistência e formação integral. 
32

 Portaria Interministerial MS/MEC nº 3.019, de 27 de novembro de 2007. 
33

  Criada pela Lei nº 11.129/2005. 
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V - estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de 

aprendizagem configurada em itinerário de linhas de cuidado de forma a garantir a 

formação integral e interdisciplinar; 

VI - integração ensino-serviço-comunidade por intermédio de parcerias dos 

programas com os gestores, trabalhadores e usuários, promovendo articulação entre 

ensino, serviço e gestão; 

VII - integração de saberes e práticas que permitam construir competências 

compartilhadas para a consolidação do processo de formação em equipe, tendo em 

vista a necessidade de mudanças no processo de formação, do trabalho e da gestão 

na saúde; 

VIII - integração com diferentes níveis de formação dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde com o ensino de educação 

profissional, graduação e pós-graduação na área da saúde; 

IX - articulação da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

com a Residência Médica; 

X - descentralização e regionalização contemplando as necessidades locais, 

regionais e nacionais de saúde; 

XI - monitoramento e avaliação pactuados para garantir que o sistema de avaliação 

formativa seja dialógico e envolva a participação das instituições formadoras, 

coordenadores de programas, preceptores, tutores, docentes, residentes, gestores e 

gerentes do SUS e o controle social do SUS, considerando a conformação da 

política, da execução e da avaliação dos resultados; e 

XII - integralidade que contemple todos os níveis da Atenção à Saúde e à Gestão do 

Sistema (BRASIL, 2007, grifos nossos).  

 

Em comparação aos outros programas de pós-graduação lato sensu dessa área, a 

Residência Multiprofissional em Saúde inova em vários aspectos: na dedicação exclusiva ao 

processo formativo; na bolsa de educação pelo trabalho; na articulação intersetorial do 

Ministério da Educação com o Ministério da Saúde; na formação em serviço; novos cenários 

de prática; na articulação do ensino, da pesquisa e da extensão universitária; na articulação da 

graduação com a pós-graduação; na relação dialógica entre comunidade assistida e os 

profissionais em formação; e em outras estratégias pedagógicas em saúde.  

Ainda no ano de 2007, é criada a Comissão Interministerial de Gestão da Educação na 

Saúde, por meio do Decreto presidencial de 20 de junho de 2007. Também ocorre a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
34

, que estabelece as 

diretrizes para formação do trabalho nessa área, valorização de ações de educação na saúde, 

respeitando-se as particularidades e desigualdades regionais.  Por fim, no ano de 2007, foi 

implantado o Programa Telessaúde Brasil Redes
35

 com o propósito de se utilizar a modalidade 

                                                           
34

Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Estabelece, também, que será por meio do Colegiado de 

Gestão Regional, articulado às Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço que a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde será conduzida e consolidada no Brasil. 
35

 Disponível em <http://www.telessaudebrasil.org.br/>.  

http://www.telessaudebrasil.org.br/
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de ensino a distância, para os processos formativos na saúde
36

, com o uso de novas 

tecnologias.  

Outra iniciativa que marca esse novo contexto é o surgimento do Programa de 

Educação Tutorial em Saúde (PET/Saúde), em 2008
37

, que se propõe a formar “grupos de 

aprendizagem tutorial” em diversas áreas da saúde, importante para a consolidação do SUS. 

Ainda nesse ano, a Portaria Interministerial nº 506, de 24 de abril, altera a possibilidade de 

duas cargas horárias para as residências e estabelece as 60 (sessenta) horas semanais para a 

“formação em serviço” da Remu e da Residência em Área Profissional da Saúde.  

No ano seguinte, a Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, 

organiza a duração mínima para 02 (dois) anos, divididos entre eixos teórico (20% da carga 

horária) e prático (80% da carga horária), a formação contempla atividades que demandam 

novas formas pedagógicas em saúde que integrem o ensino-aprendizagem-trabalho e o 

ensino-serviço-comunidade. 

No ano de 2010, foi instituída a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 

(UNA-SUS)
38

, que objetiva atender às necessidades de capacitação e educação permanente 

dos trabalhadores do SUS, por meio do desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, reforçando, assim, iniciativas anteriores, a exemplo do Programa Telessaúde Brasil 

Redes. A partir de então, várias portarias foram instituídas para tratar da organização da 

Residência Multiprofissional em Saúde, assim como para estabelecer a nomeação e 

composição dos membros titulares e suplementares do CNRMS.  

Como se pode apreender nesse conjunto de iniciativas, objetivando a formação, a 

Residência Multiprofissional é algo recente. O diferencial da Remu está na “formação em 

serviço” multiprofissional, que através de uma relação dialógica possibilita o 

compartilhamento de saberes, além de uma formação biopsicossocial em saúde e também a 

                                                           
36

A mercantilização da educação por meio dos crescentes cursos privados de ensino a distância constitui-se uma 

das estratégias neoliberais de acumulação de capital, mesmo que ofertados em instituições públicas é uma 

estratégia de redução dos gastos com a formação em saúde.  
37

Estabelecido pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802, de 26 de agosto de 2008, contribui com a 

formação de profissionais de saúde adequada às demandas da realidade da comunidade assistida, por meio da 

consolidação das Diretrizes Curriculares dos cursos de saúde; da relação ensino e serviço de saúde; pela 

articulação do ensino-pesquisa-extensão e por meio da criação de grupos com caráter coletivo e interdisciplinar 

sob orientação de um tutor. 
38

Instituída pelo Decreto 7.385, de 08 de dezembro de 2010, a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 

almeja promover uma formação voltada para os trabalhadores do SUS, por meio da oferta de capacitações, 

especializações, cursos e oficinas de aperfeiçoamento. Também objetiva promover ações formativas que 

minimizem as desigualdades entre as regiões brasileiras, com a educação permanente e a integração da formação 

com as necessidades regionais dos serviços de saúde.  
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construção da Clínica Ampliada e do Projeto Terapêutico Singular
39

. Entre os profissionais 

inseridos nesse programa de residência, está o assistente social.  

 

3.4 O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe: cenário de formação 

da Residência Multiprofissional em Saúde 

 

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado 

no bairro Cidade Nova no município de Aracaju (SE), é um hospital escola desde 1984, 

situado no Campus de Saúde Prof. João Cardoso Nascimento Junior. A homenagem feita ao 

Prof. João Cardoso deve-se ao fato de ter sido o primeiro Reitor da universidade, como 

também devido às suas contribuições como professor na Faculdade de Medicina e na 

Faculdade de Serviço Social em Sergipe (SILVEIRA, 2008).  

O Hospital Universitário da UFS, além de ser um hospital voltado ao ensino e a 

pesquisa em saúde, também presta assistência médico-hospitalar de média e alta 

complexidade no Sistema Único de Saúde
40

. Foi criado a partir do fechamento do antigo 

Hospital Sanatório de Aracaju (unidade hospitalar construída na década de 1940 com a 

finalidade de isolamento social aos doentes acometidos de tuberculose pulmonar). Na década 

de 1960, foi assinado convênio entre a Faculdade de Medicina com a Fundação de 

Beneficência Hospital Cirurgia (FBHC) para o uso universitário das dependências 

hospitalares, no entanto, esse convênio não teve continuidade.  

 

Em junho de 1989 ocorre a ruptura do convênio com a FBHC, obrigando o HU a 

absorver em suas dependências, o ambulatório de Medicina, a parte administrativa 

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e a didática como um todo, 

que funcionava no Hospital Cirurgia. A partir do Convênio com o Ministério da 

Saúde, a UFS, fazendo uso de recursos do Ministério da Educação, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Secretaria de Estado da Saúde, 

realizou as reformas necessárias na estrutura física do Hospital Universitário. Foram 

adquiridos novos e modernos equipamentos para garantir bom atendimento no 

                                                           
39

 A clínica ampliada, no entanto, não desvaloriza nenhuma abordagem disciplinar. Ao contrário, busca integrar 

várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é 

necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional. Trata-se de colocar em discussão justamente a 

fragmentação do processo de trabalho e, por isso, é necessário criar um contexto favorável para que se possa 

falar destes sentimentos em relação aos temas e às atividades não-restritas à doença ou ao núcleo profissional. 

[...] O Projeto terapêutico singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um 

sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio 

Matricial se necessário. Geralmente é dedicado a situações mais complexas. No fundo, é uma variação da 

discussão de “caso clínico” (BRASIL, 2009, s/p, grifos do autor). 
40

A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) define as ações e serviços em saúde de 

média e alta complexidade como aqueles que necessitam de uma assistência clínica mais especializada e com 

recursos tecnológicos que viabilizem a investigação de diagnósticos e o desemprenho do tratamento hospitalar. 
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Hospital-Escola (BLOG DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2012).  

 

Com a nova orientação do Ministério da Saúde em relação ao tratamento de 

Tuberculose e com a respectiva desativação dos sanatórios e levando em consideração que o 

terreno do Hospital Sanatório foi uma doação do governo estadual, teve-se um cenário 

favorável para a Universidade Federal de Sergipe construir seu campus da saúde. No início da 

década de 1980, começam as primeiras negociações da UFS com o Ministério da Saúde, com 

a instalação, em 1983, do Hospital de Aracaju, posteriormente, em 1984, definido como 

Hospital Universitário (HU). A doação da área do hospital ao Governo Federal foi 

formalizada pela Lei nº 2.769, de 21 de dezembro de 1989, e o HU passou a ser integrado ao 

sistema público de saúde. O Hospital Universitário, desde então, atende demandas de saúde 

do estado de Sergipe e dos estados circunvizinhos, como Bahia e Alagoas (BLOG DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2012).  

Atualmente o Hospital Universitário dispõe de 125 leitos hospitalares, distribuídos 

entre as Clínicas Médica (48), Clínicas Cirúrgicas (22), Pediatria (22), Unidade de Terapia 

Intensiva (05), enfermaria de outras especialidades (06), os quais totalizam 103 leitos 

existentes e 22 leitos desativados. O hospital também dispõe de quatro salas de cirurgia, uma 

de cirurgia ambulatorial e uma de recuperação. No ambulatório, existem 38 consultórios 

divididos entre as Clínicas Básicas (15), Clínicas Especializadas (14), Odontologia (06) e 

outros consultórios não médicos (03). O setor do Serviço Social encontra-se presente no 

ambulatório e no setor de internação (BRASIL, 2013a).  

Em setembro de 2013, o HU/UFS firma contrato com a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH)
41

. Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei nº 

12.550/2011, “A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar 

os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais 

de ensino ou instituições congêneres”. No Plano de Reestruturação do HU/UFS, a EBSERH 

tem como foco ampliar a oferta de serviços e o número de leitos; contratar profissionais da 

saúde com o regime de trabalho estabelecido pela EBSERH e expandir os programas de 

Residência em Saúde (BRASIL, 2013a). 

O Hospital Universitário da UFS possui como estrutura de ensino seis salas de aula, 

dois laboratórios de pesquisa e uma Biblioteca da Saúde. Além disso, há no referido hospital 

                                                           
41

 Maiores esclarecimentos a respeito da gestão da EBSERH ver dissertação de Mestrado em Serviço Social de 

autoria de Cardial (2013).  
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três programas de Residência em Saúde: a médica, a multiprofissional e em área profissional 

de saúde.  

A Residência Médica abriga 12 programas: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Pediátrica, Clínica Ginecologia/Obstétrica, Dermatologia, Endocrinologia, Coloproctologia, 

Infectologia, Radiologia por Imagem, Otorrino, Anestesiologia e Neurologia. A Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde oferece várias áreas de concentração para a formação 

do profissional, tais como; Saúde do Adulto e do Idoso, Saúde Mental, Epidemiologia 

Hospitalar e Saúde da Família.  

A maior abrangência dentre as áreas de formação em saúde está na residência de 

Saúde do Adulto e do Idoso, pois compõem o programa os cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Nutrição, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. O Programa de Saúde 

Mental é formado pelos cursos de Enfermagem, Farmácia e Psicologia, assim como a 

Residência de Saúde da Família, que possui a particularidade de ter na equipe 

multiprofissional o curso de Terapia Ocupacional. A Residência Multiprofissional em 

Epidemiologia Hospitalar agrega os cursos de Enfermagem, Farmácia e Nutrição. Por fim, há 

a Residência em Área Profissional da Saúde na área de concentração em Enfermagem 

Obstétrica, formação exclusiva para o curso de Enfermagem, dessa forma sendo caracterizada 

como uma residência uniprofissional, assim como é a residência médica.  

Apesar de existirem outros programas de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde do HU/UFS, esse estudo analisará apenas a área de concentração de Saúde do Adulto e 

do Idoso, por ser a única área que possui o profissional de Serviço Social na equipe.  

 

3.5 A Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso do 

HU/UFS: história e construção do Projeto Político Pedagógico  

 

O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso 

foi implantado no ano de 2010 no HU/UFS a partir da aprovação pelo Ministério da Educação 

de seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). Na época, uma comissão formada por servidores e 

professores do HU e da UFS elaborou a primeira proposta do Projeto Político-Pedagógico
42

. 

A relevância da implantação desse programa, denominado de Residência Multiprofissional 

                                                           
42

Segundo informações dadas pela Coordenação da REMU/HU/UFS, o Projeto Pedagógico datado de 2010 é o 

que ainda consta no sistema do MEC mesmo tendo passado por uma reformulação no ano seguinte. Apesar do 

MEC desconhecer essa nova versão de 2011, esse foi o modelo utilizado ao longo desses anos na 

REMU/HU/UFS e foi com base nessa versão que estruturamos as análises desse estudo. 
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em Saúde, no HU/UFS, deve-se à crescente demanda no Sistema Único de Saúde do Estado 

de Sergipe por profissionais qualificados e com uma formação ampla da saúde coletiva 

multiprofissional em uma perspectiva biopsicossocial do processo de adoecimento. Desse 

modo, o Projeto Político Pedagógico da Remu/HU/UFS objetiva: 

 

Promover a formação de profissionais da saúde na área de concentração de saúde do 

adulto e do idoso com ênfase em infectologia que saibam atuar no contexto da saúde 

coletiva nas três esferas assistenciais: promoção de saúde, prevenção de doenças e 

recuperação de doentes (reabilitação). Visa-se a subverter a lógica dominante do 

modelo médico e produzir linhas de fuga que estimulem uma atenção humanizada e 

centrada nos usuários (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 10-11, 

grifos do autor).  

 

A nova proposta traz uma perspectiva de ruptura com o modelo médico-hospitalar 

instaurado há anos no Brasil. O modelo médico hegemônico na saúde centrado em práticas de 

saúde tecnológicas e assistenciais da doença negligencia os determinantes e condicionantes 

que envolvem o cuidado à saúde, tais como: “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990, s/p). Uma formação em saúde 

humanizada e focada nas necessidades dos usuários é um dos eixos norteadores dessa 

proposta de educação permanente.  

O Programa de Saúde do Adulto e do Idoso com ênfase na Infectologia do HU/UFS é 

instaurado no ano de 2010 e composto por seis áreas da saúde: Enfermagem (02 vagas), 

Farmácia (01 vaga), Odontologia (01 vaga), Serviço Social (01 vaga), Psicologia (01 vaga) e 

Fisioterapia (02 vagas), totalizando a abertura de oito vagas para os residentes. No decorrer do 

programa, o assistente social residente solicitou a desvinculação da residência por motivos de 

ordem pessoal, ou seja, não houve residentes concluintes da área de Serviço Social ao final da 

primeira turma da Remu/HU/UFS. Na segunda turma, concluíram dois assistentes sociais. Na 

época do segundo edital, em 2011, houve a inserção da Nutrição e a ampliação das vagas para 

o Serviço Social (02). Atendendo à demanda imposta pelo Ministério da Educação da 

necessidade de expansão das Residências em Saúde, a Remu/HU/UFS amplia seu quadro de 

vagas para 14 residentes, no entanto, apenas 11 residentes conseguiram concluir.  

Atualmente a residência de Saúde do Adulto e do Idoso não mais possui área de 

concentração e o programa cresceu rapidamente em pouco tempo. Hoje, 28 residentes formam 

a Remu/HU/UFS de Saúde do Adulto e do Idoso, sendo distribuídas igualmente as vagas – 

quatro profissionais por área. Na Remu, permanecem os cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.  
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O referido Projeto Político Pedagógico da Remu/HU/UFS, revisado e ampliado no ano 

de 2011, tem como instituição formadora a Universidade Federal de Sergipe e, como unidade 

responsável e instituição executora, o Hospital Universitário. Além das parcerias internas 

institucionais, há também parcerias externas vinculadas aos movimentos populares, 

associações/conselhos de classe da área de saúde, e as Secretarias de Saúde do Estado de 

Sergipe e do Município de Aracaju.    

A Coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu) é representada 

por uma enfermeira do Hospital Universitário que realiza o trabalho de gestão da 

Remu/HU/UFS juntamente com a equipe de apoio do HU (preceptores/docentes/tutores) e da 

UFS (docentes/tutores). Esse corpo docente-assistencial da Remu/HU/UFS é formado por 

quatro núcleos: docentes assessores, preceptores, tutores e docentes de apoio.  

Os docentes assessores das áreas de Farmácia, Psicologia e Fisioterapia são 

responsáveis pelo “planejamento/acompanhamento/avaliação das atividades/elaboração de 

documentos (projetos, relatórios, editais, etc.)” e com uma carga horária semanal de quatro 

horas. Os preceptores, sendo um para cada área da saúde inserida na Remu, possuem a função 

de orientar e supervisionar os residentes na prestação de serviço e dedicam 20 horas semanais 

para as atividades da residência, tentando conciliá-las com as demandas de rotina do hospital. 

Os tutores com carga horária de oito horas por semana ficam encarregados da função de 

“supervisão clínico-didática das atividades; orientação didática de pesquisa (elaboração/ 

execução) e de monografia de conclusão de curso”. Por fim, os docentes de apoio que são do 

Serviço Social, da Fisioterapia, da Medicina e da Nutrição, na realidade são professores que 

se disponibilizam a ministrar algumas aulas na Remu ou são facilitadores em minicursos, 

palestras e outras atividades de ensino-aprendizagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2011, p. 4-7).   

O programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde tem duração de 24 

meses, com uma carga horária de 60 horas semanais distribuída entre atividades teóricas e 

práticas. Essa divisão só reforça a utópica dicotomia existente entre teoria e prática, posto que 

a “formação em serviço” possui o caráter diferenciado de não segregação desses 

conhecimentos. Contudo, o Projeto Pedagógico define como atividades teóricas e práticas: 

 

Carga Horária Teórica: da carga horária semanal de sessenta horas, 20% 

(12h/semanais; C. H. total de 1.152 h) serão destinadas a atividades didáticas 

estruturadas (módulos teórico e teórico-prático) que consistirão em supervisão de 

casos clínicos, estudo de casos selecionados da prática cotidiana, seminários 

temáticos, aulas expositivas e dialogadas, sessões científicas, leitura de textos 

indicados, exibição e discussão de vídeos, clube de revista e outros recursos 
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didáticos que se mostrarem pertinentes no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem.  

Carga Horária Prática: da carga horária semanal de sessenta horas, 80% (48 

h/semanais; C. H. total de 4.608 h) serão destinadas a atividades práticas de saúde, 

ou seja, formação em serviço, distribuídas entre as unidades disponíveis à 

intervenção [...] (UNIVERSIDADE FEDRAL DE SERGIPE, 2011, p.08).   

 

A ênfase da formação neste tipo de programa de pós-graduação está no exercício 

profissional, por isso a disponibilidade de mais tempo às atividades em serviço. Essa 

característica basilar da Remu diferencia-a das demais pós-graduações existentes no país, que, 

na sua maioria, evidenciam mais o arcabouço das teorias e métodos da formação profissional 

e deixam a desejar a vertente operacional da profissão. Apesar de aparecer no PPP (2011), 

essa definição das cargas horárias teóricas e práticas, quando se refere às diretrizes 

pedagógicas da Remu/HU/UFS, subdivide as atividades realizadas pelos residentes em 

atividades didáticas estruturantes e práticas de saúde. Essas denominações amenizam a 

dicotomia entre teoria e prática, e expressam o compromisso com o ensino e a aprendizagem 

em saúde, por meio do modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL).  

 

[...] A PBL visa a resgatar o viés significativo do processo de aprendizagem para as 

partes nele envolvidas, favorecendo a relação “professor-aluno”, e, nesse sentido, se 

coaduna plenamente com a noção de “aprendizagem significativa in loco” da 

Educação Permanente em Saúde. Os temas serão desenvolvidos a partir da 

problematização do cotidiano em exposição de contextos, construção de conceitos 

chaves e explicitação de conceitos da prática referentes aos atributos a serem 

discutidos durante as unidades de aprendizagem. A execução de um projeto de 

pesquisa em serviço com o objetivo de resolver um problema eleito junto com a 

população ou com as equipes de saúde resultarão em um aumento da capacidade de 

articulação de saberes e questionamento crítico da realidade com a produção de um 

projeto de intervenção como trabalho de conclusão de curso (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 13).   

 

Uma formação humanizada para os residentes, centrada nos usuários, com caráter 

multiprofissional e que se baseia na aprendizagem a partir da problematização do cotidiano, 

objetiva uma formação profissional qualificada para os problemas e necessidades dos usuários 

do Sistema Único de Saúde no Brasil. O intuito é contribuir com uma formação que 

compreenda os sujeitos em sua integralidade. 

 Nessa modalidade com vista à integralidade da saúde dos usuários, nota-se por meio 

da estrutura curricular do PPP da Remu/HU/UFS uma tentativa de ampliação da formação em 

saúde, mesmo que ainda predominantemente biológica, já incorpora outros saberes que 

também são determinantes no processo. Essa composição curricular assenta-se em três 

núcleos temáticos que são trabalhados nos eixos teóricos da formação dos residentes de todas 

as áreas da multiprofissional: Núcleo 1 - Muldimensionalidade das concepções e práticas de 
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saúde: Saúde e sociedade; Bioética; Educação e comunicação em saúde. Núcleo 2 - 

Organização e gestão de serviços e programas de saúde: Políticas de Saúde; Epidemiologia e 

bioestatística; Informação em saúde e avaliação de tecnologias em saúde; Planejamento, 

avaliação e gestão em saúde; Abordagens metodológicas da pesquisa em saúde. Núcleo 3 - 

Cuidado e práticas sanitárias na saúde do adulto e do idoso: Atenção integral em saúde 

mental; Atenção integral à saúde do idoso; Atenção integral às doenças tropicais e 

transmissíveis; Atenção integral à saúde do adulto. Eixo específico das profissões: 

Seminário/apresentação e discussão de casos; Temas específicos de cuidado (palestras); 

Trabalho de Conclusão de Curso (orientação e elaboração do trabalho monográfico). Núcleos 

de Prática Profissional: Ensino em serviço (estágio) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2011).  

A proposta pedagógica, referenciada nessa estrutura curricular da residência 

multiprofissional, sinaliza algumas mudanças na concepção de formação em saúde. Por 

exemplo, disciplinas que tratam da política de saúde do adulto e do idoso; do 

desenvolvimento do processo de saúde no Brasil fazendo um paralelo as mudanças na 

sociedade; ou com conhecimentos sobre a Bioética que implicam uma reflexão coletiva a 

respeito da ética na saúde; dentre outras disciplinas, oficinas e/ou palestras que são 

preconizadas pelo PPP da Remu/HU/UFS que engloba os determinantes biológicos, sociais, 

psicológicos e ambientais do processo de saúde. Esses aspectos biopsicossociais que 

envolvem a saúde, juntamente com a capacidade profissional do assistente social de intervir 

nas expressões da questão social e seu compromisso ético-político com a defesa dos direitos 

da classe trabalhadora, reforça a importância e o reconhecimento social da profissão inserida 

numa Residência Multiprofissional em Saúde.  

 

3.6 A Residência Multiprofissional em Saúde e o Serviço Social  

 

As primeiras experiências do Serviço Social em residência na área saúde ocorreram na 

década de 1980 no interior de algumas universidades brasileiras. Elas estavam vinculadas ao 

Programa de Residência Médica, e envolviam, além dos assistentes sociais, os profissionais 

de Enfermagem e Nutrição. Entretanto, o Ministério da Educação não deu continuidade a esse 

tipo de residência multiprofissional, tendo em vista a prioridade de financiamento direcionada 

para a residência médica (MOURÃO, 2009). 

Ainda conforme a mesma autora, na década de 1990, a Universidade Federal de Juiz 

de Fora implantou a Residência em Serviço Social no Hospital Universitário da UFJF, cujo 
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objetivo foi dar maior visibilidade ao exercício profissional do assistente social, visando à 

reflexão da atuação profissional na saúde e o fortalecimento da educação continuada. Mesmo 

que restrita apenas a uma única profissão, buscou-se uma formação interdisciplinar em saúde, 

priorizando a comunicação e integração de saberes.  

A necessidade de formação em saúde para o Serviço Social passa a ser justificada 

também com o surgimento, no ano de 1994, do Programa de Saúde da Família (PSF). O novo 

programa visava reorganizar a assistência a saúde pública com base em uma concepção 

ampliada, reconhecendo a importância do cuidado à saúde da família. O PSF representa uma 

tentativa de mudança do modelo assistencial em saúde que antes era centrado nas práticas 

curativas.  

O Ministério da Saúde, no início do século XXI, estimula a implementação de 

Residência Multiprofissional em Saúde, apesar de somente ser reconhecida, até então, pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), a Residência Médica. Com o incentivo do 

Ministério da Saúde, no ano 2000, foram criadas, conforme Gil (2005), 24 residências no 

Brasil destinadas aos profissionais da saúde, inclusive o assistente social.  

Dentre essas iniciativas, no ano de 2001, foi aprovada a Residência em Saúde da 

Família como estratégia de adequar a formação de recursos humanos na saúde à realidade do 

PSF. Implantada em 2002, a Residência em Saúde da Família do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora contava com a participação da Enfermagem, Medicina e 

Serviço Social e visava estimular uma formação profissional mais crítica e propositiva aos 

profissionais da saúde (MOURÃO, 2009).  

Além dessas primeiras experiências de residências com a inserção do Serviço Social, 

intensifica-se a criação de novos programas de Residência Multiprofissional em Saúde, a 

partir do ano de 2005, com o advento do reconhecimento legal desse tipo formativo. A 

incorporação do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde ao Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe ocorreu no ano de 2010, com a inclusão do 

Serviço Social em seu Projeto Político Pedagógico (PPP). O referido PPP da Remu/HU/UFS 

estabelece um perfil do egresso aos residentes de Serviço Social com destaque para suas 

competências, habilidades e atitudes.  

 

Competências: 

 Teórica, ideológica e cultural na defesa de direitos e exercício de cidadania; 

 Conhecer e intervir no processo de controle de infecção hospitalar;  

 Atuar na prevenção primária (educação em saúde, imunização etc.); 

 Compreender o meio social em seus aspectos político, econômico e cultural 

onde está inserido e tomar decisões em um mundo diversificado; 
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 Atuar no planejamento e na gestão dos programas sociais, além de desenvolver 

atividades específicas da prática profissional em consonância com as demandas 

sociais locais, regionais e nacionais; 

 Competência para empreender, analisando criticamente as organizações, 

antecipando e promovendo suas transformações; 

 Capacidade de compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento 

profissional e do desenvolvimento da autoconfiança; 

Habilidade: 

 Contribuir na resolução de problemas macro e micro; 

 Planejar, organizar, implantar e gerir programas de atendimento e/ou 

desenvolvimento sociais e empreendimentos específicos; 

 Controle de Infecção hospitalar;  

 Acompanhamento de pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV);  

 Prevenção de incapacidades causadas por doenças infecciosas e parasitárias;  

 Atuar nos diversos setores da área social e em todas as áreas concernentes à 

profissão; 

 Implantar resoluções alternativas e inovadoras, bem como capacidade crítica, 

reflexiva e criativa. 

Atitudes: 

 Conhecimentos socioculturais e técnico-científicos: que assegurem a percepção 

do presente e do futuro, permitindo-lhe compreender e avaliar as mudanças e 

contradições no sistema capitalista como um fenômeno social; 

 Atuar na prevenção de doenças ou agravos ocasionados por agentes infecciosos 

e animais peçonhentos junto à equipe multidisciplinar.  

 Participar de investigações científicas sobre patologias que mais acometem a 

essa população e estar preparado para aplicar os resultados de pesquisas para os 

cuidados de saúde; 

 Propor e executar planos de tratamento adequados (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 30-32).  

 

No tocante a essas competências, habilidades e atitudes propostas pelo PPP ao 

assistente social residente egresso, verifica-se uma ênfase no “saber fazer”. Esse processo de 

aprendizagem em serviço implica a necessidade de assistentes sociais que saibam atuar nos 

processos de saúde (como controle de infecção hospitalar e imunização), ou por meio de 

aptidão para intervir diante das demandas sociais, na defesa de direitos e de cidadania. O 

perfil do egresso do Serviço Social na Remu/HU/UFS, instituído pelo Projeto Político 

Pedagógico, está em consonância com as três dimensões que estruturam a formação e o 

exercício profissional do assistente social: a dimensão teórico-metodológica, a ético-política e 

a técnico-operativa, ou seja, de uma formação profissional que garanta a relação entre teoria e 

prática e a qual possibilita ao assistente social intervir com competência e habilidade no 

sistema de saúde público. Por outro lado, observa-se nesse perfil do egresso do Serviço Social 

ainda certo reforço às questões biológicas da saúde em detrimento aos aspectos 

biopsicossociais, principalmente com a exigência de possuir habilidades em controle de 

infecção hospitalar e ações preventivas de imunização, por meio de atitudes contra a 

propagação de agentes infecciosos e animais venenosos.  
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A literatura a respeito da inserção do Serviço Social em Residência Multiprofissional 

em Saúde, a exemplo de autores como Closs (2010); Rodrigues (2011); Schmaller (2012); 

Camargo e Bellini (2012); Vargas e Bellini (2012); Castro (2013), ainda apresenta-se escassa 

e com poucos elementos históricos da inserção do assistente social na residência. A maioria 

retrata mais o processo evolutivo do programa de residência multiprofissional no país, em 

detrimento de análises a respeito do Serviço Social, que acabam sendo superficiais. Mesmo 

assim, todas essas produções acadêmicas reforçam a necessidade de inclusão e permanência 

do assistente social nesse programa de educação em saúde, principalmente pelo 

reconhecimento social da profissão nessa área.  

O Serviço Social em Programa de Residência Multiprofissional em Saúde indica a 

importância do profissional enquanto membro da equipe de saúde, permitindo a sua inserção 

em um espaço de “formação em serviço” e a qualificação; no trabalho multidisciplinar; na 

elaboração de instrumentais técnicos operativos que visam romper com o paradigma do 

modelo biomédico; no reconhecimento dos determinantes sociais do processo de adoecimento 

dos pacientes; na articulação com a rede socioassistencial do próprio Estado e de outros 

circunvizinhos; além de propiciar ao usuário um acompanhamento em todos os níveis de 

atenção (primária, secundária e terciária), estimulando a sua participação e promovendo a 

educação em saúde. 

Além disso, o assistente social inserido na Residência Multiprofissional em Saúde 

pode intervir por meio de ações como: acolhimento social tanto aos pacientes quanto aos 

familiares; elaboração de perfil sócioeconômico do paciente tendo como finalidade 

potencializar o acesso aos serviços de saúde e demais políticas; articulação da rede 

socioassistencial e identificação dos serviços para os usuários, encaminhando estes para 

assistência mais próxima de sua residência, esclarecendo sobre serviços prestados nos 

municípios; encaminhamento de pacientes para grupos comunitários e/ou socioeducativos, 

com o objetivo de retomada da autoestima; orientação e sensibilização da família sobre a 

importância da participação e apoio da mesma no processo de tratamento; orientações 

individuais e grupais sobre direitos sociais, previdenciários, assistenciais, dentre outros; 

esclarecimentos sobre serviços do SUS e prevenção de infecção hospitalar. 

De acordo com os Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Política de Saúde 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p. 44-45), as ações basilares do 

Serviço Social são: 
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 democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e 

/ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária; 

 construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições 

determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação 

de estratégias de intervenção por meio da análise da situação socioeconômica 

(habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários, bem como 

subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde; 

 enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e 

acompanhantes por meio das abordagens individual e/ou grupal; 

 facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de 

direitos na esfera da seguridade social por meio da criação de mecanismos e 

rotinas de ação;  

 conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, 

quando avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando 

não invadir a privacidade dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos 

profissionais; 

 conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos 

sociais por meio de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo 

Serviço Social; 

 fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua 

família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde;  

 organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional por 

meio da criação e implementação de protocolos e rotinas de ação; 

 formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde 

quanto as informações sociais dos usuários por meio do registro no prontuário 

único, resguardadas as informações sigilosas que devem ser registradas em 

material de uso exclusivo do Serviço Social; 

 elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com vistas a 

subsidiar na construção de laudos e pareceres sociais a perspectiva de garantia de 

direitos e de acesso aos serviços sociais e de saúde;  

 buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços; 

 emitir manifestação técnica em matéria de serviço social, em pareceres 

individuais ou conjuntos, observando o disposto na Resolução CFESS nº 

557/2009. 

 

Essas referências contidas nos Parâmetros para Atuação na Saúde são fundamentais 

para orientar a atuação e formação profissional dos assistentes sociais, junto ao Projeto Ético-

Político do Serviço Social. Entretanto, ainda existem inúmeros desafios ao assistente social 

inserido em nesses espaços de formação. Por isso, o objetivo desse estudo é contribuir com a 

discussão sobre a formação profissional do assistente social inserido em programas de 

residência multiprofissional, utilizando como referência a Residência Multiprofissional em 

Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. 
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4 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL RESIDENTE NA 

REMU/HU/UFS 

 

 

Este capítulo foi elaborado com base nas análises dos dados a partir das entrevistas 

realizadas com as residentes em Serviço Social no Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe 

(Remu/HU/UFS), tendo como objetivo refletir a respeito da formação profissional do 

assistente social neste programa.  

De modo a responder aos objetivos indicados neste estudo, o capítulo foi subdividido 

nos seguintes eixos de análise: a “formação em serviço” e o assistente social residente; a 

formação multidisciplinar e o assistente social residente; e os avanços e desafios para a 

formação profissional na Remu/HU/UFS. Esses três eixos foram pensados de forma a 

relacionar os depoimentos das entrevistadas com o arcabouço teórico elencado nos capítulos 

anteriores desse estudo, particularmente no que se refere à formação profissional do assistente 

social e a residência multiprofissional em saúde.  

 

4.1 A “formação em serviço” e o assistente social residente  

 

Um primeiro elemento a destacar é que os dados confirmam a predominância histórica 

do gênero feminino no Serviço Social
43

, uma vez que todas as residentes entrevistadas são 

mulheres. A presença de assistentes sociais do sexo feminino faz parte da história e da 

formação da profissão no Brasil. Mesmo após anos da origem da profissão no país, ainda 

verifica-se uma minoria de 3% de profissionais do sexo masculino, conforme pesquisa 

realizada em 2005 pelo CFESS (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2005).  

Das sete assistentes sociais residentes entrevistadas, três são egressas da 

Remu/HU/UFS e as outras quatro estão ainda participando do programa. As egressas 

iniciaram no ano de 2012 e concluíram a residência em 2014, já as demais iniciaram em 2013 

                                                           
43

 A questão de gênero compreendida enquanto relação social desigual de poder vai ser tema transversal na 

formação e no exercício profissional do assistente social. A relevância do tema para o Serviço Social ocorre 

porque a opressão contra a mulher foi a primeira manifestação de discriminação de classe, segundo por ser uma 

profissão de predomínio feminino e por fim porque as mulheres são maioria nos sujeitos sociais atendidos pelas 

políticas públicas. Dessa maneira, o profissional de Serviço Social do sexo feminino incorpora tanto a identidade 

social da mulher, quanto agrega os dilemas sociais enfrentados pelas mulheres diante de uma sociedade com 

herança patriarcal (IAMAMOTO, 2004). 
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e finalizarão no ano de 2015. Das três egressas, apenas uma trabalha na área de Serviço 

Social, as outras estão sem emprego e/ou estudando para concurso público.    

Para as entrevistadas, a Remu/HU/UFS, enquanto modalidade de formação em 

serviço, significa um espaço importante de formação continuada por alguns motivos, 

conforme depoimentos a seguir: 

 

[...] Na residência, esse aprendizado em serviço nos levou a passar por tudo e o que 

a gente não sabia fazer, aprendia com a realidade. Só depois é que a gente tinha que 

refletir sobre o ocorrido [...] (Entrevistada D).  

 

[...] A modalidade de “formação em serviço” é muito válida. Primeiro porque 

aproxima ainda mais o profissional do seu objeto de intervenção, segundo, que é 

uma consequência, é que o residente sai muito mais preparado para o mundo do 

trabalho (Entrevistada G).  

 

As falas das entrevistadas indicam que a residência tem respondido ao que se propõe, 

ou seja, formar em serviço. Conforme Albuquerque (2008, p. 356), a modalidade pedagógica 

de “formação em serviço” promove a integração do ensino aos serviços de saúde, e iniciativas 

como da Residência Multiprofissional em Saúde vem se consolidando por justamente 

conciliar “[...] os espaços de formação aos diferentes cenários da vida real e de produção de 

cuidados à saúde”. Aprendizado em serviço, além de aproximar os espaços acadêmicos das 

unidades de saúde, promove também mudanças para a formação profissional e contribui com 

a ressignificação das práticas sociais em saúde. 

 

4.1.1 A inserção na Remu/HU/UFS 

 

Neste eixo analítico, procuramos compreender as motivações das assistentes sociais 

residentes ao optarem por esse tipo de formação em serviço, a Remu/HU/UFS. A nova 

estratégia de formação continuada deixa de lado a perspectiva do “saber antes do fazer” 

(SALLES, 2004) para agora “aprender fazendo” (DEWEY, 1978). Algumas razões justificam 

a inserção das entrevistadas no programa, as quais se destacam a possibilidade de 

continuidade da formação em saúde iniciada no período de estágio e no Programa de 

Educação Tutorial em Saúde; e a possibilidade de aprimoramento e qualificação profissional, 

conforme justificam nas falas abaixo:  

 

Primeiro, porque eu queria muito fazer algo na saúde, desde meu estágio que foi na 

atenção básica, na universidade. Eu sempre tive aquele intuito de fazer algo na saúde 

e, quando surgiu a residência, resolvi fazer a prova para vivenciar a experiência de 

um hospital (Entrevistada B). 



74 

 

 

A área da saúde era algo que me instigava na graduação e, como tive a oportunidade 

de participar do PET (Programa de Educação Tutorial) na área de saúde coletiva, eu 

queria algo mais diferente, já que eu não me identifiquei com a saúde coletiva. Eu 

queria a área hospitalar e a residência ia me proporcionar isso. Esse foi um dos 

motivos para eu ter feito a seleção (Entrevistada A). 

 

A realização do processo seletivo para entrar na residência se deu especialmente 

porque a Remu é um espaço de formação em serviço, o que chama muito atenção 

principalmente do profissional recém-formado. Porque, na residência, é possível 

aprimorar a atuação profissional, que já é iniciada no campo de estágio, e sob a 

supervisão de um profissional mais experiente. Acredito que a residência qualifica 

ainda mais o profissional para o exercício do Serviço Social, uma vez que é um 

espaço onde é possível não só discutir a teoria, como também o exercício prático da 

profissão. Infelizmente ainda é um programa com vagas reduzidas, o que faz com 

que poucas pessoas tenham acesso, mas é um espaço bastante rico de aprendizado 

(Entrevistada G).  

 

Observa-se nas verbalizações acima que a inserção nos serviços de saúde, ainda 

enquanto discentes da graduação, instigaram as entrevistadas a continuarem sua formação 

profissional na área da saúde. Essa busca permanente de qualificação na profissão é 

enfatizada por Salles (2004) como parte essencial da proposta da formação continuada em 

serviço, justamente por se tratar de um projeto em constante elaboração e redefinição por 

parte dos sujeitos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem.  

Outras entrevistadas colocaram que a realização da Remu tem significado uma forma 

de auferir uma renda, diante das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, tendo em 

vista os elevados índices de desemprego e/ou subempregos. Tal situação foi motivada em 

virtude do residente receber uma bolsa de estudo pela “formação em serviço” e, dessa forma, 

pelo menos durante o tempo de dois anos poderem contar com essa ajuda financeira, segundo 

afirmam as entrevistadas. 

 

[...] Vamos dizer que a questão financeira conta bastante, né? A gente sabe que a 

área de emprego mesmo em Serviço Social é difícil na questão privada e na área 

pública. Então como não tinha nem um, nem outro, isso também contou bastante 

(Entrevistada A).  

 

Eu tinha me formado pela UFS e não estava atuando na área e vi a Residência como 

uma oportunidade de finalmente começar a atuar (Entrevistada C).  

 

Não vou negar que tem a influência do desemprego. Eu vinha fazendo concursos e 

ficava até bem classificada, mas não passei em nenhum. A residência não foi minha 

primeira opção, até porque quando eu me formei já havia a residência e eu não quis 

fazer logo. As minhas experiências foram todas na área da saúde na época da 

graduação, até o estágio e eu queria mudar um pouco o foco. No entanto, a 

necessidade surgiu e a oportunidade apareceu por meio da residência (Entrevistada 

D).  
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Esses depoimentos revelam que as entrevistadas, diante do aumento do desemprego no 

país, buscaram outras estratégias para auxiliar na sua futura inserção no mercado de trabalho. 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua), ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), entre o período de 1989 a 2015, o índice de desemprego passou de 1,9 

milhões para 7,934 milhões de trabalhadores. Os dados revelam um aumento de 7,9% de 

desocupados no primeiro trimestre do ano de 2015, sendo que a taxa de desemprego nesse 

mesmo período do ano passado era de 5,9% (ANTUNES; POCHMANN, 2008).  

A carta de conjuntura elaborada em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) atribui à desaceleração das atividades econômicas brasileiras, o aumento das 

taxas de desemprego que resultam em um elevado número de demissões dos trabalhadores, 

em detrimento das admissões ao mercado de trabalho. Embora esse contexto econômico seja 

desfavorável à expansão dos postos de trabalho, há uma clara tentativa de transferência de 

responsabilidades para o trabalhador com relação a sua empregabilidade. Por isso, ele busca a 

formação profissional e a requalificação como mecanismos que ajudem na sua inserção no 

mercado formal de trabalho (MATTOSO, 2000). Apesar de a dificuldade financeira e de o 

desemprego aparecerem como motivador para o ingresso das residentes na Remu/HU/UFS, 

fica evidente que o interesse em dar continuidade e aprimorar a formação iniciada na 

graduação prevaleceu na decisão das entrevistadas.   

 

4.1.2 A percepção das residentes sobre o sentido da formação profissional  

 

A compreensão da formação profissional, a partir da visão das assistentes sociais 

residentes, demonstra um entendimento da formação como um processo contínuo de 

aprendizado iniciado na graduação, que permanece nos espaços de formação e atuação da 

profissão, conforme aponta os relatos abaixo das entrevistadas: 

 

A formação profissional do assistente social envolve várias coisas, envolve muitos 

espaços, desde a academia até outros espaços – não somente de ensino, mas também 

de atuação profissional. Então, eu penso que a formação profissional do assistente 

social é algo muito complexo, muito mais do que a gente imagina que seja, porque 

não envolve só academia/ensino. É um todo desde o próprio ensino até uma 

atualização profissional (Entrevistada C).  

 

Salles (2004) reflete a relação da formação profissional como uma trajetória contínua 

de requalificação a partir de uma necessidade de novos conhecimentos. Essa necessidade 
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nasce diante das constantes mudanças da realidade social e da participação em diversos 

espaços formativos que contribuem com a releitura crítica dos novos processos sociais, 

importantes para o exercício profissional. A entrevistada coloca, no depoimento a seguir, a 

Residência Multiprofissional em Saúde como um exemplo de espaço de formação 

profissional:  

 

A formação profissional do assistente social se inicia na própria graduação em 

Serviço Social, mas não se resume nela, uma vez que, mesmo após a conclusão do 

curso, ela continua acontecendo. Na verdade, a formação profissional do assistente 

social deve ser um exercício continuado que perpassa toda a trajetória profissional 

do assistente social. Ao participar de programas de mestrados, doutorados, 

seminários, cursos, palestras, debates, leitura de livros, etc., este profissional 

continua construindo sua formação e até mesmo dando mais qualidade a ela. A 

residência é mais uma das extensões dessa formação profissional, e um espaço onde 

é possível aprofundar em muito essa continuidade da formação profissional porque 

conta com uma carga horária extremamente densa, em que o assistente social fica 

envolvido não só com atividades práticas, mas também teóricas (Entrevistada G). 

 

Dessa forma, a entrevistada relaciona a formação profissional ao processo de educação 

permanente que pode ser ofertado tanto pela graduação, como também por outros espaços e 

eventos acadêmicos e de pós-graduação, como a Remu/HU/UFS. Apontada como uma 

modalidade de formação profissional, a residência, diante de sua extensa carga horária de 60 

horas semanais, possibilita o aprofundamento dos conhecimentos desse ensino da prática. 

Santos e Pini (2013) explicam que se faz necessária a articulação de diversos tipos de 

conhecimento na formação profissional que auxiliem na reflexão crítica da realidade social, 

de forma que toda formação leva à articulação teoria-prática. Essa concepção da formação 

profissional, como expressão da relação indissociável dos conhecimentos teóricos e da prática 

social, é afirmada nos relatos das entrevistadas a seguir: 

 

A formação profissional é a prática e a teoria, as duas juntas e não desvinculadas [...] 

(Entrevistada B). 

 

[...] a Remu é um espaço de profundos aprendizados para todas as profissões 

envolvidas. Porque se trata de uma experiência que consegue articular dois aspectos 

presentes na formação profissional do assistente social, o exercício teórico e o 

exercício da prática.  A Residência Multiprofissional aproxima o residente dessa 

articulação, uma vez que o profissional passa a ser inserido num contexto em que é 

possível recorrentemente discutir a ação que o assistente social desenvolve no seu 

cotidiano na saúde [...] (Entrevistada G). 

 

Todo arcabouço teórico que a gente vai discutindo, toda aproximação que você vai 

tendo com a área prática a forma como você vai chegando a novos conhecimentos e 

discussões (Entrevistada E).  
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As verbalizações acima demonstram que a unidade teoria-prática é crucial para 

formação profissional dos residentes na Remu/HU/UFS, principalmente porque insere o 

ensino na dinâmica da realidade da saúde. No tocante a essa relação entre teoria- prática, 

Santos (2011, p. 31-32) coloca que, apesar de haver uma unidade dialética entre ambas, há 

também diferenças que as distinguem, a exemplo de suas finalidades. 

 

O que caracteriza a prática é ser uma ação direcionada a um objeto com a finalidade 

de transformá-lo em algo inicialmente previsto – mesmo que não se tenha 

consciência dessa finalidade –, ou seja, já se tem um resultado ideal ou uma 

finalidade, porém, o resultado final é um produto efetivo, real, que nem sempre é 

aquele idealizado. Assim, a prática implica, necessariamente, objetivação.  

O âmbito da teoria, por sua vez, no materialismo histórico-dialético, é o âmbito da 

produção de conhecimentos, da antecipação ideal, da possibilidade, o futuro. É um 

desencadeador de finalidades ou de resultados ideais para a ação.  

 

Considerando o exposto por Santos (2011) com relação à unidade teoria-prática na 

formação profissional, compreende-se que os elementos teóricos refletem a análise crítica, das 

expressões da questão social postas na realidade, que serão objeto de atuação profissional do 

assistente social. No entanto, essa relação teoria-prática na formação da Remu/HU/UFS não 

ficou evidenciada por todas as entrevistadas, conforme verbalizações abaixo:  

 

Para mim, não existiu essa articulação teoria e prática na residência, até porque a 

parte teórica que a gente tinha estava muito desmembrada da nossa prática [...] 

(Entrevistada D). 

 

Deixou a desejar essa relação teoria e prática, mas para mim não foi tão difícil pelo 

fato de ter estagiado no hospital e de já conhecer o serviço [...] (Entrevistada F). 

 

Essa dificuldade em perceber a articulação da teoria/prática na formação profissional 

da Remu/HU/UFS pode ser justificada pelo que Santos e Pini (2013, p.137) colocam como a: 

 

Falta de uma formação que faça a mediação entre os conhecimentos teóricos sobre a 

vida social e os sujeitos e a intervenção profissional. Ou melhor, sentem falta, nos 

currículos, de conteúdos que tratam mais especificamente dos conhecimentos 

procedimentais, fazendo a mediação com os conteúdos teórico-práticos.   

 

Diante dessas considerações, fica evidenciado que a Remu/HU/UFS é um espaço de 

formação profissional, que assim como a graduação, especializações, cursos, seminários, deve 

sempre priorizar mecanismos pedagógicos que facilitem a mediação dos conhecimentos 

teóricos e práticos em todo seu processo formativo.  
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4.1.3 As atividades desenvolvidas na Remu/HU/UFS 

 

Nesse contexto de compreensão dos elementos que constituem a formação profissional 

na Remu/HU/UFS, indagou-se as assistentes sociais residentes a respeito das atividades 

desenvolvidas que contribuíram para sua formação. As entrevistadas relatam que enquanto 

residentes: 

 

[...] desempenham atividades de orientações e encaminhamentos de demandas que 

possibilitam a melhoria das condições de vida e saúde dos pacientes atendidos. 

Algumas delas são: realização de atendimentos individuais e junto a familiares; 

realização de entrevistas sociais; orientações sobre os direitos dos pacientes; emissão 

de relatórios sociais; emissão de declarações de comparecimento para pacientes e 

familiares/responsáveis que tiveram atendimento com o Serviço Social; 

encaminhamentos e articulação junto à rede de apoio sócio assistencial (Centro de 

Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especial da Assistência 

Social, Secretarias Municipais de Assistência Social, Conselhos Tutelares, etc.); 

articulação e encaminhamentos junto às Redes de Atenção à Saúde (Secretarias 

Municipais de Saúde, Hospitais, Unidade de Saúde da Família, etc.); orientações e 

encaminhamentos quanto a benefícios assistenciais e previdenciários; articulação 

com casas de Apoio; atividades de plantão social - demanda espontânea; orientações 

e acolhimento a familiares em casos de óbito (orientações quanto aos direitos dos 

dependentes, articulação junto às Secretarias de Assistência Social para assistência 

funerária em casos de pacientes sem condições socioeconômicas para o 

sepultamento) [...] (Entrevistada G).  

 

Poderia dizer que o acompanhamento que a gente faz aos pacientes, no sentido de 

que a gente vai explicar a ele quais são os direitos dele dentro e fora do hospital [...] 

(Entrevistada E).  

 

As atividades acima elencadas, conforme verbalizações das entrevistadas, representam 

suas ações de “formação em serviço” junto aos pacientes, acompanhantes e/ou familiares 

atendidos nos cenários de prática da Remu/HU/UFS. Caracterizam-se como atividades 

desempenhadas pelas assistentes sociais residentes: o acolhimento, orientação e 

encaminhamentos que viabilizem o atendimento das necessidades sociais dos pacientes; a 

elaboração do perfil socioeconômico do paciente por meio da realização da entrevista social; 

orientações a respeito dos direitos sociais dos sujeitos atendidos; emissão de relatórios sociais 

e declarações; o encaminhamento à rede de proteção social da saúde, previdência e assistência 

social, bem como o atendimento das demandas espontâneas no setor de plantão social.  

Todas essas atividades desenvolvidas pelas entrevistadas são importantes para a 

formação em serviço, tendo em vista que aproxima o assistente social residente à sua prática 

social. Ou seja, há um estreitamento do ensino com a realidade da saúde pública e com as 

demandas dos pacientes, articulação definida por Santos e Pini (2013) como “ensino da 

prática”. Fica demonstrada, nas atividades desenvolvidas pelas entrevistadas, uma 
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conformidade com a definição de formação profissional instituída pelas Diretrizes Gerais para 

os Cursos de Serviço Social, a qual define a formação como “[...] uma concepção de ensino e 

aprendizagem calcada na dinâmica da vida social, o que estabelece os parâmetros para a 

inserção profissional na realidade sócio institucional”.   

Nota-se ainda, nas atividades desenvolvidas pelas residentes de Serviço Social, que há 

uma “lógica de organização do seu trabalho”, que segundo Vasconcelos (2009, p. 160, grifo 

da autora) perpassa desde o acolhimento as demandas dos usuários até os encaminhamentos 

para atender as necessidades do seu público alvo. A referida autora explica ainda que: 

 

[...] independentemente do tipo de unidade de saúde, das diferenças entre os usuários 

e das demandas dirigidas ao Serviço Social, os assistentes sociais [...] seguem uma 

lógica de organização do seu trabalho – estratégia de ação – que pode ser percebida 

nas ações mais ou menos padronizadas que realizam, tanto no conjunto das equipes 

profissionais quanto individualmente [...]. 
 

Essa lógica de organização do trabalho na saúde, sugerida pela mesma autora, pode ser 

observada nos depoimentos anteriores das entrevistadas, principalmente quando explica, de 

forma sequencial, o processo de intervenção desempenhado pelo Serviço Social. Com início 

no acolhimento, depois a realização de entrevista social com os usuários e/ou 

acompanhantes/familiares e os posteriores encaminhamentos, que podem ser por meio de 

orientações sobre os direitos e benefícios assistenciais e/ou previdenciários, emissão de 

documentos, e/ou incorporação do usuário à rede de proteção social pública. 

Além das ações desempenhadas junto aos pacientes, as residentes de Serviço Social 

também realizam atividades de caráter multiprofissional, tais como: 

 

[...] Discussão dos casos clínicos junto à equipe de cuidado; articulação junto às 

Secretarias de Saúde para solicitação de transporte a fim de garantir a continuidade 

do tratamento ou no momento da alta hospitalar; Registros em Prontuários. Outra 

atividade desempenhada pelo profissional de Serviço Social, especialmente pelo 

residente, são as atividades de educação em saúde por meio de realização de grupos 

e salas de espera. Tais atividades são organizadas pela equipe multiprofissional e 

contam com temas diversos que contribuem para a troca de informações junto com 

pacientes, familiares e profissionais favorecendo a promoção e prevenção da saúde, 

além de constituir um dos dispositivos da Política Nacional de Humanização
44

 

(Entrevistada G). 

 

As atividades de formação profissional que desenvolvemos foram as de educação 

em saúde (Entrevistada F). 

                                                           
44

 A Política Nacional de Humanização, também conhecida como HumanizaSUS, foi instituída em 2003 e visa 

consolidar os princípios do SUS no cotidiano dos serviços, estimulando mudanças na assistência a saúde. E por 

meio da triangulação entre gestores, trabalhadores e usuários, a comunicação é estabelecida em torno de 

inovações no cuidado integral a saúde e nos processos de trabalho (BRASIL, 2013b).     
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[...] fizemos atividades com caráter multi, por exemplo, os seminários que nós 

residentes nos comprometemos e fizemos no ano passado (2013) [...]. As temáticas 

dos seminários foram: Política de Saúde, Humanização e outro tema que não lembro 

(Entrevistada A). 

 

Na verdade, do que me lembro é que tinham esses momentos das reuniões, das 

discussões que tinha entre a tutoria, preceptoria e residentes [...]. Além desses, há 

também outros espaços de reflexão com as equipes para tratar da formação e 

estruturação da residência e as maneiras como a residência poderia caminhar [...] 

(Entrevistada C).  

 

Nas falas acima, é possível identificar como atividades realizadas pelas assistentes 

sociais em equipe multiprofissional: as reuniões e discussões de caso clínico; seminários e 

oficinas temáticas; a articulação conjunta com a rede de saúde; a alta hospitalar 

multidisciplinar e o registro em prontuário com encaminhamentos da equipe. Além disso, 

realizam ações multiprofissionais em grupos de prevenção e/ou cuidados à saúde; criaram a 

sala de espera educativa
45

 para os ambulatórios e desenvolveram atividades de educação em 

saúde.  

Nessa perspectiva, as atividades desempenhadas de educação em saúde por parte dos 

residentes da Remu/HU/UFS à população assistida nos cenários de prática representam, 

conforme ressaltam Fernandes e Backes (2010, p. 568), a indissociabilidade existente entre 

educação e saúde no processo de trabalho e formação dos profissionais da área. Dito de outra 

maneira, 

 

[...] saúde e educação não podem ser dissociadas, caminham juntas, se articulam 

enquanto práticas sociais. A educação em saúde é parte destacada das articulações 

dos profissionais integrantes das equipes de saúde da família [...] A prática da 

educação em saúde requer do profissional de saúde [...] uma análise crítica da sua 

atuação, bem como uma reflexão de seu papel como educador.  

 

O ponto fundamental das diretrizes de educação em saúde consiste no processo de 

transformação de nova consciência para os cidadãos, por meio de uma relação dialógica entre 

profissionais da saúde e comunidade assistida. A unidade entre a educação e a saúde na 

residência estudada pressupõe, segundo os depoimentos das entrevistadas, ações permanentes 

de educação em saúde com vistas ao cuidado integral à saúde dos seus usuários. Todavia, as 

                                                           
45

 Sala de espera educativa consistia numa atividade multiprofissional de educação em saúde que envolvia o 

desenvolvimento de diversas atividades junto aos pacientes do ambulatório do HU, enquanto aguardavam o 

atendimento clínico dos médicos. Cada ação realizada era previamente planejada pela equipe dos residentes, 

tanto na seleção da temática, como na elaboração da oficina, até na execução da atividade de educação em saúde. 

Cada profissão podia escolher um tema para determinada sala de espera educativa, e no caso do Serviço Social 

foram partilhados conhecimentos a respeito dos direitos e deveres do paciente do SUS, benefícios 

previdenciários e assistenciais, dentre outros.  
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atividades como sala de espera educativa e grupos de prevenção e cuidado à saúde realizadas 

na residência instiga os sujeitos sociais a uma reflexão crítica em torno dos cuidados com a 

saúde. Dessa forma, é alcançada sua finalidade de transformação social (BRASIL, 2007). 

 

4.2 A formação multidisciplinar e o assistente social residente 

 

Para este eixo de análise, procuramos refletir a respeito da formação multidisciplinar 

da Remu/HU/UFS para o residente de Serviço Social, por isso, faz-se necessário conhecer os 

cenários de prática que contribuem com essa modalidade de ensino em saúde. Além disso, 

buscou-se analisar as relações estabelecidas entre o assistente social residente e os sujeitos 

que compõem os respectivos cenários de formação em serviço. Por fim, o estudo busca 

identificar os principais elementos do Projeto Político Pedagógico da Remu/HU/UFS que 

contribuíram com a formação profissional do residente. 

Um aspecto relevante, além do ensino em serviço, é a formação multidisciplinar com a 

possibilidade da troca de diferentes saberes, resguardando os limites disciplinares de cada 

área. Essa formação articula o ensino aos espaços de prestação de serviços de saúde, por meio 

do ensino da prática, e contribui para o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde para 

atender as demandas da saúde pública, em uma tentativa de desconstrução do modelo 

biomédico hegemônico. 

Nesse sentido, Bicalho e Oliveira (2011) estabelecem como características da 

experiência multidisciplinar: a integração entre disciplinas divergentes para encontrar uma 

saída para o mesmo objeto de intervenção; cada área do saber dentro da experiência 

multidisciplinar permanece com sua metodologia, ou seja, existem diferentes metodologias 

dialogando; e, por fim, apesar da relação dialógica, os espaços de saberes permanecem 

resguardados suas fronteiras disciplinares.    

A atuação e a formação multiprofissional perpassam de forma transversal todos os 

cenários de ensino da prática da Remu/HU/UFS, seja por meio dos conhecimentos 

transmitidos em salas de aula, da realização de pesquisas e/ou da prestação dos serviços de 

saúde à comunidade. Em conformidade com o exposto, as entrevistadas destacaram a 

importância da formação multidisciplinar nesse processo de formação em saúde, conforme 

depoimentos abaixo:  

 

A relação multiprofissional é imprescindível. Não só na saúde, mas em qualquer 

campo que a gente vá, sempre iremos atuar com outros profissionais e aqui na 

residência a gente atua com outras seis profissões e acaba possibilitando um 
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conhecimento amplo de outras áreas. Aqui a gente trabalha com farmacêuticos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e odontólogos e temos a 

oportunidade de conhecer o que cada um faz, onde cada profissão pode ir, em que 

essas profissões podem nos ajudar, no que não pode. Pelo menos, na minha equipe, 

nós conseguimos trabalhar com essa questão multiprofissional, saber o que cada um 

faz, estudar o caso de um paciente e dizer como cada um pode contribuir e isso vai 

ajudando a desmistificar as atribuições de cada profissão. Eu, como assistente social, 

coloco como é difícil para as outras profissões saber o que é do Serviço Social e o 

que não é. Então enfatizo mais uma vez a importância do Serviço Social numa 

equipe multiprofissional porque, quando a gente entra numa equipe, os demais 

enfatizam a importância de ter um assistente social na equipe. Assim como se 

referem com relação à importância da Psicologia junto com o Serviço Social na 

equipe, porque são profissões das áreas de Humanas e Sociais e são diferentes das 

outras que são das Ciências Biológicas. E o conhecimento da universidade é 

diferente quando vem para prática e a gente acaba dialogando e eles vão percebendo 

o quão é importante um assistente social na equipe de residência multiprofissional 

em saúde. Às vezes perguntam por que ter um assistente social dentro desse tipo de 

residência multiprofissional em saúde e a gente dentro dessa equipe tem como 

responder o quanto é importante ter um assistente social (Entrevistada B). 

 

A fala acima mostra que a experiência de integrar diferentes áreas do saber, tais como 

Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia, Serviço Social, Psicologia e Fisioterapia, 

constitui-se como um espaço favorável para os profissionais conhecerem as competências e 

habilidades das demais áreas. O entendimento dos limites e possibilidades de cada profissão é 

importante para o cuidado a saúde do paciente. Essa relação multiprofissional, segundo a 

mesma entrevistada, estabelece-se por meio da prestação de serviços e por meio da partilha de 

diferentes conhecimentos de sua área. Nesse espaço de formação multiprofissional, também é 

possível o reconhecimento social do assistente social enquanto membro da equipe de saúde. 

No entanto, a principal contribuição desse tipo de formação em equipe é para o paciente, 

tendo em vista a integralidade do atendimento as suas diversas necessidades, conforme 

depoimento a seguir:  

 

[...] O trabalho multiprofissional é um elemento fundamental não só para o exercício 

do Serviço Social, mas de todas as diversas profissões que estão inseridas nesse 

processo. E muito mais do que um ganho de troca de aprendizado e experiências 

para os profissionais envolvidos, existe um ganho para o próprio paciente, porque o 

mesmo passa a ser visto em sua totalidade, em suas diversas necessidades. Porém 

não basta que seja um aglomerado de profissões a desenvolverem ações simultâneas 

junto ao paciente, é preciso que essas ações sejam interdependentes, ou seja, que o 

trabalho de um seja o complemento do trabalho do outro. Daí a gente passa a entrar 

no sentido da transdisciplinaridade, que supera a noção simplista da soma de várias 

profissões. Por isso, eu destaco a vivência da Remu como um espaço privilegiado de 

conhecimento, porque a gente se afasta da visão unilateral do cuidado e mesmo da 

centralidade de nossas ações e passa a entrar nesse âmbito multiprofissional, que 

agrega tanto aprendizado (Entrevistada G). 

 

A verbalização acima ressalta que a experiência da formação multidisciplinar coopera 

com a qualidade do atendimento de saúde prestado aos pacientes, com vistas ao acolhimento 
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de suas necessidades de uma maneira mais integral, ou seja, levando-se em consideração os 

aspectos biopsicossociais do processo de adoecimento. 

Nesse contexto, Bicalho e Oliveira (2011) confirma que a experiência multidisciplinar 

da Remu/HU/UFS representa a possibilidade de integração de conhecimentos em torno do 

mesmo objeto, no caso a saúde pública. Cada disciplina que compõe esse programa de 

formação estabelece uma comunicação a respeito da saúde e das suas demandas e propõe 

intervenções distintas a partir de diferentes metodologias, não havendo nenhum risco de 

superação das fronteiras disciplinares. Por não romper com as delimitações dos campos dos 

saberes, é que o sujeito na saúde será analisado de modo fragmentado e multifacetado por 

cada profissional e nem sempre diferentes proposições leva ao atendimento integral à saúde 

dos sujeitos.  

 

Na experiência multidisciplinar, não há o rompimento das fronteiras do saber, 

permitindo que as respostas sejam elaboradas em separado, seguindo a lógica de 

manutenção da existência de diferentes sujeitos criados por cada perspectiva 

disciplinar. Diante desta problematização, criamos a brecha oportuna para assumir a 

incapacidade de qualquer disciplina isolada dar conta do objeto saúde (OLIVEIRA; 

GUARESCHI, 2010, p. 103).  

 

Vimos dessa forma que o Programa da Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso 

consiste em uma proposta alternativa de formação em saúde, na qual há integração entre 

diferentes áreas de saberes, que dialogam sobre seus conhecimentos e, a partir de seus 

referenciais metodológicos, tentam dar respostas ao mesmo objeto, neste caso a saúde. O 

saber compartilhado entre as profissões da saúde não fere as fronteiras de limitação do 

conhecimento científico e ético, sendo assim permanece fragmentada a reflexão acerca do 

sujeito social, e permanecem segregados os procedimentos metodológicos das profissões e 

seus conhecimentos em torno da assistência à saúde do paciente. 

 

4.2.1 Os cenários de práticas da Remu/HU/UFS 

 

A formação multidisciplinar da Remu/HU/UFS em Saúde do Adulto e do Idoso ocorre 

em vários cenários de ensino da prática, dentre eles estão: as salas de aula das didáticas do 

Hospital Universitário, as enfermarias (Clínica Médica I e II, Clínica Cirúrgica I e II, Unidade 

de Terapia Intensiva, setor do Serviço Social da Internação Hospitalar), o ambulatório – na 

Unidade Básica de Saúde –, e em outros espaços da saúde (como a Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes e o Hospital de Urgências de Sergipe) ou cenário de cuidado ao Idoso (a 
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exemplo do SAME/ Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição). O tempo médio destinado a 

cada cenário é de três meses, mas esse período tem oscilado com a inserção de novos cenários 

de formação da Remu.  

Cada espaço de formação da Remu/HU/UFS de Saúde do Adulto e do Idoso foi 

avaliado pelas assistentes sociais residentes, que indicaram as contribuições e desafios de cada 

cenário. No tocante à experiência nas enfermarias, na UTI e no Plantão Social
46

 as residentes 

avaliam que:  

 

Esse cenário tem contribuído sim para a formação do assistente social [...]. Na 

atuação dos assistentes sociais nas enfermarias, a gente acaba assumindo as clínicas 

e não tem outro profissional da casa responsável por aquela clínica. A gente assume 

‘ela’ por completo e acaba atuando como assistente social mesmo e começa a 

perceber quais são as atribuições reais da profissão e o que os outros profissionais 

acham que é responsabilidade do assistente social. Assim, a gente tenta desmistificar 

muitas demandas que chegam para o Serviço Social e que não é da profissão. 

Demandas que historicamente pertenceram ao Serviço Social, mas que são 

competências de todos os profissionais da saúde, por exemplo, as normas e rotinas 

hospitalares, é algo que só é requisitado para o assistente social explicar aos 

pacientes [...] (Entrevistada A). 

 

A vivência nas enfermarias é a primeira experiência do residente e nelas encontra-se 

a base das outras atribuições e atividades do residente, porque a partir do leito é 

possível realizar várias possibilidades de intervenções junto ao paciente. Muitas 

foram as estratégias pensadas em equipe para acolher o paciente em sua totalidade. 

Uma experiência muito utilizada e que trazia tantos elementos positivos, que era 

possível desenvolver várias ações depois, era a admissão multiprofissional, uma 

conversa livre e aberta do grupo junto ao paciente, em que este conduzia o roteiro. 

Nesses momentos muitos outros aspectos de sua vida eram levantados para além da 

doença. Um dos poucos problemas que sempre era discutido entre os residentes era 

o período de vivência, que avaliávamos ser muito rápido, na época cerca de três 

meses em cada enfermaria. A gente avaliava que era um tempo curto, porque quando 

estávamos pegando o jeito da clínica ocorria o rodízio e o novo grupo teria que se 

adaptar novamente. Mas a enfermaria foi um cenário que foi a base de aprendizado 

para os diversos cenários pelos quais passamos (Entrevistada G).  

 

De acordo com os depoimentos acima, o cenário de prática das enfermarias contribuiu 

com a autonomia profissional do residente e o reconhecimento social deste como profissional 

referência da unidade. Além disso, a formação multidisciplinar ocorre com o estabelecimento 

de relações sociais entre os sujeitos envolvidos nesse cenário de formação, e fica latente a 

necessidade de diferentes áreas do saber na prestação de assistência ao paciente, para atendê-

lo em sua totalidade.  

                                                           
46

Plantão Social é o campo de formação e atuação profissional do residente de Serviço Social que fica atendendo 

as demandas sociais espontâneas que aparecem ao setor de internação da profissão. As atividades realizadas 

nesse campo de atuação vão desde encaminhamentos a também ligações para o transporte dos municípios para 

garantir o retorno no pós-alta hospitalar.  
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Relatam ainda, que nessa formação, nas enfermarias, possibilita a admissão 

multiprofissional para atender integralmente as demandas do paciente. Nesse caso, utilizam-se 

da estratégia do roteiro semiestruturado, mas passível de mudanças, e com uma abordagem 

livre e não centralizada nos aspectos biológicos do adoecimento. Dito de outra maneira, na 

admissão multiprofissional, os residentes procuram identificar todas as variáveis que 

envolvem a vida daquele sujeito internado.  

Conforme relato anterior das entrevistadas, uma dificuldade apresentada nesse cenário 

de ensino da prática diz respeito ao tempo de “formação em serviço” nesses espaços. Segundo 

elas, três meses são insuficientes para as enfermarias diante das possibilidades de 

aprendizado. Além disso, conforme depoimento abaixo, as assistentes sociais residentes 

relatam, como desafios e potencialidades da enfermaria, a questão do poder biomédico e a 

possibilidade de assistência humanizada no hospital. 

 

A relação com a equipe médica teve mais embates nas enfermarias e foi nesse 

espaço que nós, assistentes sociais, tentamos nos afirmar como profissional de 

saúde. Por ter a hierarquia do saber, é nas enfermarias que isso mais aparece. Com 

relação ao saber médico não respeitar a autonomia das pessoas, fica muito forte nas 

enfermarias e era o momento onde a gente sempre estava enquanto equipe buscando 

caminhos. Por mais que nas enfermarias tenham mais a ideia curativa do que 

preventiva e ainda ter essa questão médica de não saber respeitar a autonomia das 

pessoas, no entanto foi nesse espaço que mais conseguimos realizar ações de 

humanização. Por mais que pareça difícil fazer educação em saúde num hospital, 

mas se pode sim fazer nas enfermarias ações preventivas. E a enfermaria trouxe 

muito isso, de ver que é possível essa questão da humanização, de ver que é possível 

discutir com a equipe médica e mostrar que não dar para ser arbitrário o seu 

entendimento e a sua decisão não pode ser desse jeito. Muitas vezes eu fui à 

Diretoria Clínica relatar situações nas quais os médicos não podiam tomar tal 

atitude, por exemplo, não podia o médico desmarcar a cirurgia e deixar o paciente 

em dieta zero (Entrevistada D).  

 

A verbalização acima demonstra que o poder biomédico advindo da equipe médica, 

centrando a assistência à saúde apenas nos aspectos da doença, ainda está muito presente nas 

relações estabelecidas entre os profissionais da saúde nos cenários das enfermarias, fato que 

repercute na formação dos residentes. Em consonância com essa reflexão das residentes, 

Bellato e Pereira (2006, p. 23) colocam que a suposta hierarquia de poder, advém da 

responsabilidade dada historicamente aos médicos em “internar” e “dar alta” ao paciente, 

além da incumbência de diagnosticar e prescrever o tratamento cirúrgico e/ou medicamentoso 

ao paciente, como se assistência a saúde fosse resumida apenas à doença. As respectivas 

autoras refletem ainda que: 
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A prática médica funciona, culturalmente, como uma instituição objetivada, 

sedimentada, pois está explicitada em discursos que expressam, rígida e 

exclusivamente, a vontade do instituído/organizado e se apresenta como um saber 

universal que faz tudo para manter os indivíduos vivos, aplacando suas dores físicas 

e curando suas doenças. Ao acreditar que curar o corpo doente é a finalidade 

primeira da sua prática, a medicina deixou de se interessar pelo sujeito que adoece e 

focalizou seu olhar na doença instalada. Perdeu, assim, a dimensão do sujeito, da sua 

integralidade e das suas múltiplas necessidades em saúde, levando a uma perda 

paulatina de seu poder e legitimidade, e já começa a ter sua prática contestada pelos 

usuários que, em número ainda discreto, mas crescente, vêm se organizando em prol 

das boas práticas em saúde.  

 

Essa perspectiva norteadora da atuação médica centrada na doença tem tido 

significativas mudanças com as novas propostas de formação em saúde, mas os resquícios de 

antigas práticas ainda existem nos serviços de saúde e vão de encontro com a proposta de 

formação da Remu/HU/UFS. Tal prática não condiz com os princípios da política de 

humanização para o Sistema Único de Saúde, reforçada pela fala anterior da residente ao 

enfatizar que, nos cenários das enfermarias, é possível implantar ações de humanização, de 

educação e de prevenção em saúde. 

Isso demonstra a possibilidade de ressignificação do espaço hospitalar com as 

atividades que contribuem para redefinir o cuidado com a saúde do usuário, dentro de um 

contexto essencialmente curativo e de domínio da assistência médica. Essas atividades de 

formação e atuação profissional deveriam ser integradas no cenário de ensino da prática por 

todos profissionais da saúde. No entanto, nem sempre há articulação com a equipe médica, 

devido às questões acima expostas.   

Ainda no contexto do cenário das enfermarias, as entrevistadas relatam a presença de 

dilemas éticos que deveriam ser refletidos de maneira multiprofissional, porém, as reuniões e 

discussões de casos clínicos ainda estão centradas nos aspectos do adoecimento, reforçando 

assim a centralidade da doença no cuidado à saúde, conforme pode ser observado na fala 

abaixo: 

 

Quando eu estava na Clínica Médica II, por exemplo, eu tive muitos dilemas éticos, 

muitos casos de transfusão de sangue em pacientes Testemunhas de Jeová, questões 

em relação a acompanhantes homossexuais e que teve alta hospitalar administrativa 

por conta disso e a gente levava os casos para a Diretoria do Hospital e a residência 

não esteve com a gente nesses momentos. A SAE (Saúde do Adulto e do Idoso) não 

esteve com a gente nesse momento, entendeu?! Não houve essa articulação mesmo, 

era tipo se reunia para falar de tal doença, enquanto a gente tinha outras demandas. 

Às vezes eu nem tinha tempo de vim para as aulas porque estava resolvendo coisas 

ainda da clínica (Entrevistada D). 
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Evidencia-se, no depoimento supracitado, que há necessidade de espaços de reflexão a 

respeito dos aspectos éticos revelados nos cenários de prática das enfermarias. Discussões 

sobre bioética devem perpassar todos os espaços de “formação em serviço” na saúde. Barbosa 

(2010) coloca que a bioética, além de analisar os dilemas da vida humana, também coloca em 

pauta a ética aplicada na saúde.  

A ampliação das discussões a respeito da bioética na formação dos residentes faz-se 

necessária diante de questões como aceitação do tratamento recomendado, acesso às 

informações do prontuário, cuidados paliativos, transfusão de sangue para pacientes com 

restrições religiosas, e outras questões que envolvem os interesses dos sujeitos internados. 

Barbosa (2010, p. 33-34) aponta três princípios da bioética importantes para aplicação da ética 

na saúde. 

 

O primeiro desses princípios, representando a liberdade de decisão da pessoa sobre 

suas opções terapêuticas, ou ainda a afirmação moral de que a liberdade de cada ser 

humano deve ser respeitada, protegida e resguardada. O segundo, princípio da 

beneficência, se traduz no reconhecimento do valor moral do outro, ao considerar 

que, maximizando o bem do outro, diminuir-se-ia o mal, ou seja, o pressuposto seria 

de fazer-se um maior bem com o menos dano possível ao paciente. O terceiro e 

último princípio, o da justiça, que prevê equidade nas ações clínicas, deveria 

estabelecer que a norma reguladora garantisse uma distribuição igualitária dos 

benefícios médicos e terapêuticos para aqueles que mais necessitassem.  

 

Como se pode verificar, os princípios da bioética são semelhantes em certos aspectos 

aos princípios éticos do Serviço Social, especialmente no respeito a liberdade, autonomia e 

emancipação dos indivíduos sociais, bem como a defesa dos seus direitos humanos e a defesa 

da equidade e justiça social, que garanta a universalidade aos programas e políticas sociais, 

neste caso na esfera da saúde. Tais elementos indicam a necessidade de espaços de reflexão 

sobre a ética nos cenários de “formação em serviço” da Remu/HU/UFS.    

Ainda no contexto das enfermarias, houve a necessidade de algumas residentes 

vivenciarem o ensino da prática na Clínica Pediátrica, como parte do núcleo específico do 

Serviço Social (eixo de formação da Remu/HU/UFS destinado às atividades particulares de 

cada profissão, de acordo com as necessidades dos seus setores de referência), conforme 

relato a seguir: 

 

[...] na Pediatria foi meu Núcleo Específico, no qual desempenhei junto com a 

Psicologia atividades de Educação em Saúde para as mães e crianças, realmente foi 

diferente as atividades tendo em vista que a residência em saúde do Adulto e do 

Idoso. Nessa época tive que estudar mais o Estatuto da Criança e do Adolescente 

para fundamentar as palestras para as mães. Vale lembrar que esse cenário de prática 

é escolhido pela preceptora que indica para onde o residente deve ir de acordo com 
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as necessidades da instituição/ ficava nessa época dois dias por semana na Pediatria 

[...] (Entrevistada F).  

 

Essa entrevistada coloca, conforme depoimento acima, que na Clínica Pediátrica foi 

um caso excepcional na Remu/HU/UFS, pois não se constituí um cenário de formação da 

residência multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso. Na verdade, essa experiência foi 

realizada pela residente a pedido da preceptora que devido ao número reduzido de assistentes 

sociais precisava naquele momento atender a realidade da enfermaria.  

Essa vivência de ensino na prática foi possível tendo em vista que há, na formação do 

residente, seus eixos específicos, os quais cabem à preceptoria definir os locais de atuação do 

residente. A particularidade desse cenário de prática deve-se ao público alvo assistido, pois 

trabalhar com crianças e adolescentes envolve outros direitos e outras intervenções junto às 

famílias. Por isso, as assistentes sociais residentes tiveram que se apropriar ainda mais do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, como também realizaram atividades de educação em 

saúde para as mães dos pacientes.  

A possibilidade de redefinição dos cenários de prática exemplifica a importância de 

uma formação em saúde a qual está inserida na dinâmica dos serviços e da comunidade. 

Observa-se que a própria realidade social do hospital demandou novos espaços para a 

formação do residente, ao tempo em que foi preciso redefinir as barreiras encontradas na 

Unidade de Terapia Intensiva, como demonstra o depoimento abaixo: 

 

Para mim o cenário que mais me marcou foi a UTI (passei seis meses), porque foi 

diferente minha atuação nesse espaço. Nesse cenário, basicamente não tínhamos 

acesso aos pacientes porque estavam na maioria das vezes entubados e o nosso 

trabalho é muito com a comunicação. A atuação realizada na UTI foi mais em 

articulação com a Psicologia e junto aos visitantes dos pacientes. De certa forma, 

esse cenário se diferenciou dos demais cenários, principalmente pelo caráter do 

trabalho interdisciplinar. Lá foi um “estopim” com relação aos outros cenários, com 

exceção da odontologia, minha equipe sempre se reunia para saber como iríamos 

trabalhar com os pacientes. A gente utilizou uma metodologia diferente, primeiro 

cada um pensava o que iria fazer e depois era proposto o que a equipe iria realizar. O 

Serviço Social e a Psicologia trabalham mais com os visitantes, a gente ficava na 

sala de espera conversando com essas pessoas após a realização da visita ao 

paciente. A gente conversa com os familiares e até realizávamos o perfil 

socioeconômico com os parentes. Em alguns momentos, tentamos estabelecer o 

contato com o paciente, mas devido às tubulações respiratórias nem sempre era 

possível, então resolvemos trabalhar com algo diferente. Ao conversar com a 

família, o Serviço Social e a Psicologia procuraram identificar as preferências dos 

pacientes antes da internação. A família relatava gosto de músicas, crenças 

religiosas, etc. A nossa atuação foi providenciar um som e na hora da fisioterapia 

colocávamos a música de preferência do paciente. Teve até um caso que a paciente 

evoluiu muito na sua recuperação. Outro diferencial da nossa atuação foi a visita 

ampliada quase com todos pacientes, que antes era o tempo de visita de meia hora e 

depois conseguimos ampliar para uma hora e meia a depender de cada caso. Uma 

paciente estava entubada e ela não conhecia a neta, a gente sabe que uma criança de 
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seis anos não pode ser visitante no hospital, no entanto, a equipe da UTI em 

articulação com a equipe da residência multiprofissional conseguimos promover 

esse encontro. [...] esse encontro foi muito importante e contribuiu para a evolução 

do quadro clínico da paciente. O trabalho multiprofissional contribui para a evolução 

do paciente (Entrevistada F). 

 

A experiência do ensino na prática, na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou a 

particularidade de os pacientes estarem sedados, com um quadro clínico grave e geralmente 

com uso de aparelhos respiratórios, o que dificultava a comunicação com o paciente. Diante 

do exposto, a atuação do Serviço Social junto com a Psicologia, era basicamente com os 

familiares e visitantes dos pacientes. Por meio dessa nova forma de acolhimento 

multiprofissional, tratavam-se com os familiares sobre questões a respeito da história de vida 

do paciente e esses diálogos aconteciam durante o horário que antecedia a visita.  

Nesse acolhimento multiprofissional, foi possível também realizar intervenções quanto 

aos direitos dos pacientes e até a elaboração do seu perfil socioeconômico. A realidade da 

UTI demandou da equipe multiprofissional uma nova atuação também a respeito do tempo de 

visita, por isso foi uma proposta da equipe da Remu/HU/UFS a ampliação do horário, fato 

este que repercutiu na recuperação do paciente. Ferreira e Mendes (2013) colocam que diante 

da iminência de morte, relação feita com o espaço da UTI, a família exerce um importante 

papel de suporte nesse contexto de sofrimento.  

Convém destacar ainda, na fala acima da entrevista “D”, a articulação do Serviço 

Social e da Psicologia em vários cenários de prática, especialmente na UTI, tendo em vista 

que muitas ações conjuntas foram realizadas junto às famílias dos pacientes. É importante 

destacar que em uma formação profissional como a residência multiprofissional em saúde é 

preciso quebrar paradigmas e um deles que deve ser superado é relacionar o trabalho 

humanizado e a intervenção junto às famílias. Convém ressaltar ainda que não é competência 

privativa do assistente social e do psicólogo intervenções humanizadas com pacientes, 

acompanhantes e familiares. Todos os profissionais da residência multiprofissional são 

responsáveis por ações de humanização e por intervenções que vão além do cuidado com a 

doença. A intervenção biopsicossocial faz-se necessária e urgente aos pacientes da saúde 

pública.    

Outro cenário de ensino da prática é o ambulatório do hospital universitário que, 

conforme relatos abaixo, contribuiu para a formação das entrevistadas: 

 

No ambulatório, passamos pouco tempo, mas foi uma atuação muito restrita. Na 

verdade a residência começou na internação e com os pacientes internados tinha 

toda uma dinâmica no serviço. No ambulatório, não foi algo que se abriu para 
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residência, mas ainda estava na fase de implantação e de conquista de novos 

espaços. Isso dificultou nossa atuação porque o espaço não estava preparado para 

receber a residência multiprofissional. Na verdade a residência foi recebida de 

maneira “estranha” porque era algo novo, não digo que a experiência do ambulatório 

não foi válida, mas era necessário o mínimo de estrutura para desempenhar nosso 

serviço (Entrevistada C). 

 

Eu passei seis meses no ambulatório, mas me identifico mais com o setor do 

internamento. Esse período foi difícil para a residência no ambulatório, porque os 

outros residentes que concluíram já tinha passado pelo ambulatório só que não como 

cenário específico da residência. Acho que eles passaram três meses, ou seja, era um 

cenário novo e havia muitas dificuldades. Tanto que o cenário do ambulatório para a 

residência foi extinto. As atividades desempenhadas no ambulatório eram 

basicamente educação em saúde. Apesar de não me identificar muito, meu estágio 

acabou sendo no ambulatório foi de um mês e no setor da Hanseníase. [...] O foco da 

atuação era mais demanda espontânea e educação em saúde (Entrevistada F). 

 

O ambulatório era um cenário voltado para atividades de educação em saúde. Na 

época que estive inserida, acompanhávamos o Grupo da Hanseníase semanalmente 

às quintas-feiras pela manhã. Eram atividades realizadas com os pacientes da 

hanseníase que tinham consulta para aquele dia. Semanalmente era realizada uma 

atividade grupal, com palestras, oficinas, roda de conversa de temas relativos à 

hanseníase. Foi um período de muito aprendizado porque era um dos primeiros 

contatos com o âmbito da educação em saúde. A educação em saúde constitui um 

elemento importante de formação de consciência dos usuários e também dos 

profissionais envolvidos, uma vez que há grande troca de informações e 

experiências que favorecem o fortalecimento dos sujeitos envolvidos (Entrevistada 

G). 

 

A proposta de inserção da Remu/HU/UFS no ambulatório de Infectologia surge com a 

criação do programa no hospital, depois acabou se expandindo para outros setores, como o 

Ambulatório de Hanseníase e o Ambulatório de Feridas. No entanto, foi um espaço sócio-

ocupacional e de formação do residente que teve inúmeros desafios e poucos avanços.  

De um lado, as dificuldades na inserção da residência multiprofissional no ambulatório 

partiam das precárias condições de trabalho (falta de salas de atendimento, insuficientes 

recursos e instrumentos de trabalho, etc) até a dificuldade de aceitação dos funcionários do 

local em relação ao papel dos residentes. Por outro, as atividades de educação em saúde e o 

estabelecimento da referência e contrarreferência
47

 com as unidades de saúde dos municípios 

foram os principais destaques da atuação das assistentes sociais residentes no ambulatório.  

A educação em saúde, seja por meio de oficinas, palestras ou roda de conversas, 

constituía-se como espaço de aprendizagem nos cenários de prática. Fica claro, conforme já 

                                                           
47

A Unidade Básica de Saúde, serviço de referência para a população, juntamente com os serviços especializados 

de saúde (contrarreferência), devem manter o diálogo e troca de informações sobre o paciente para assim formar 

uma verdadeira rede de cuidado à saúde no Sistema Único de Saúde brasileiro. “A Atenção Básica é a rede de 

assistência mais próxima do indivíduo e de sua comunidade e é responsável pelo cuidado longitudinal. Como 

não possui todas as tecnologias para cuidar, necessita de outras redes para efetivar o cuidado integral. Porém, as 

informações sobre a situação de saúde do usuário e sobre as ações executadas por cada rede dentro do projeto 

terapêutico para este usuário devem acompanhá-lo quando este for encaminhado” (IUNG, 2011, p. 23).   
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haviam relatado Fagundes e Burnham (2005), que o processo de formação profissional ocorre 

em diversos espaços, e não necessariamente nos bancos acadêmicos.  

Convém ressaltar que locais como enfermarias, ambulatórios, laboratórios, espaços da 

comunidade e unidades de saúde constituem-se espaços de materialização da educação em 

saúde e de formação profissional, assim como ocorre na Unidade Básica de Saúde (UBS). A 

UBS também é cenário de prática e de formação profissional do assistente social residente, 

como fica demonstrado nas falas abaixo:  

 
Pela Unidade Básica eu não vi muita diferença, até porque pareceu e muito quando 

eu fiz o Programa de Educação pelo Trabalho (PET) e também foi na época de 

junho, daquelas paralisações e daquelas coisas, então prejudicou muito. Na verdade 

a gente teve pouco espaço. Quando marcava alguma coisa o posto estava fechado 

(Entrevistada E). 

 

Na UBS, as atividades também eram de caráter educativo. Realizamos atividades de 

acordo com as necessidades do local. Nesse cenário, enfrentamos algumas 

dificuldades porque os profissionais da unidade não tinham claro qual o real papel 

dos residentes no cenário. Em algumas ocasiões, era solicitado atendimento às 

profissionais que não constavam na equipe mínima de saúde da família, como 

nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. Por diversas vezes, solicitávamos a 

intervenção da coordenação da residência, a fim de que essas dúvidas pudessem ser 

tiradas, porém, infelizmente esse contato não acontecia. Uma consequência desse 

processo era a falta de valorização das atividades de educação em saúde 

desempenhadas na unidade por parte dos próprios profissionais do local. Isso rebatia 

na questão do espaço físico para acomodar o grupo de residentes, infelizmente por 

muitas vezes ficávamos sem sala. Apesar dessas adversidades, foi possível realizar 

muitas atividades com vários resultados positivos, como o grupo de gestantes, o 

grupo “Hiperdia” (Pacientes com Hipertensão e Diabetes), o grupo de capacitação 

para Cuidadores de Idosos, além das atividades da “Remu na escola”. No final das 

atividades, foi possível ver a avaliação positiva dos pacientes que solicitavam, 

inclusive, a realização de novos grupos. A educação em saúde contribui para a troca 

de informações junto com pacientes, familiares e profissionais favorecendo a 

promoção e prevenção da saúde, além de constituir um dos dispositivos da Política 

Nacional de Humanização (Entrevistada G). 

 

A dificuldade enfrentada pelos residentes nesse cenário de formação decorre 

justamente dos obstáculos em relação à compreensão, nas unidades de saúde, sobre formação 

profissional. É preciso ciência que tal formação também se faz por meio de educação em 

saúde e por meio de “formação em serviço” multidisciplinar. Observa-se que a entrevistada 

relata a constate demanda da UBS pelo atendimento individual por parte de alguns 

profissionais da Remu/HU/UFS. A expectativa institucional era que o residente suprisse a 

oferta desse serviço para a comunidade, entretanto, o papel do residente na UBS vai além do 

atendimento clínico, o processo de aprendizagem parte das ações de educação em saúde 

ofertadas para a comunidade. Ações estas que visam modificar a consciência desses 

indivíduos sociais com relação ao cuidado com a sua saúde.  
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Além disso, as paralisações e greves ocorridas em todo o país, ao longo do ano de 

2014, ganharam força com o descontentamento da população com os gastos abusivos da Copa 

do Mundo, com a realização das eleições e com o não cumprimento das agendas políticas. 

Segundo a entrevistada, essas mobilizações sociais comprometeram a prestação de serviços da 

UBS e, consequentemente, as atividades realizadas pelas residentes. Mesmo diante desse 

contexto adverso, o cenário da UBS trouxe inúmeras contribuições para a formação dos 

residentes: 

 

A Atenção Básica é uma vivência totalmente diferente da hospitalar [...] era só 

educação em saúde. Então a gente só foi lá mesmo para desenvolver trabalhos com 

grupos já existentes e criar novos grupos. Ou fazer sala de espera que era algo que 

não acontecia com grupo definido, acontecia com os usuários que estavam ali 

presentes. [...] foi um desafio para as demais profissões entender a importância da 

educação em saúde. [...] a quantidade de paciente que chega ao hospital muitas vezes 

com demandas da Atenção Básica, se esse tipo de ações acontecesse nas UBS não 

chegaria tanta demanda ao hospital. Então esse foi um momento de aprendizado, 

bem diferente do que acontece no hospital (Entrevistada A). 

 

Para mim, particularmente, eu já havia passado pela Atenção Básica no estágio da 

graduação, mas foi interessante retornar para esse espaço, agora inserida numa 

equipe multiprofissional. Apesar de o meu estágio ter sido pelo PET saúde, eu só 

frequentava a Atenção Básica com o pessoal da Odontologia e não era a equipe 

inteira com as demais profissões. O Serviço Social na Atenção Básica está muito 

“certinho”, ou seja, a profissão está muito consolidada lá e foi muito bom voltar com 

uma equipe multi. Nós fizemos muitas ações multiprofissionais, como a feira da 

saúde, nesse caso a gente mudou o foco na Atenção Básica porque já havia ações de 

educação em saúde. Por isso fizemos outras coisas que também enfatizavam as 

ações preventivas, mas também focava na parte cultural. A gente fez um resgate da 

história daquela comunidade e produzimos um documentário que foi no Bairro 

Coroa do Meio. Esse bairro tem uma história de luta e de resistência e a gente 

conseguiu resgatar toda essa história. É engraçado que nas enfermarias a gente quis 

resgatar as questões da prevenção e da educação em saúde e como na Atenção 

Básica já existem essas ações procuramos focar nas ações que tratassem da questão 

cultural e histórica. E foi algo que ocorreu por meio dos vários olhares, das diversas 

formações da equipe multiprofissional e com diferentes visões de mundo. Eu vejo 

isso como muito positivo vislumbrar novas práticas e não ficar só naquilo que é 

recomendado (Entrevistada D). 

 

 

De acordo com os depoimentos das residentes supracitados, a Unidade Básica de 

Saúde também possibilitou a continuidade do tratamento de saúde dos pacientes, pois boa 

parte dos usuários atendidos na unidade era também atendida no Hospital Universitário. A 

inserção nesses dois espaços de prevenção, promoção e recuperação de saúde permitiu a 

identificação de expressões da questão social na UBS que deveriam ser identificadas e 

acolhidas junto à realidade social do paciente, para evitar o desnecessário encaminhamento à 

atenção hospitalar.  
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Em relação às atividades desenvolvidas pelos residentes da Remu/HU/UFS destacam-

se: educação em saúde; oficinas e palestras educativas; feira de saúde; elaboração de 

documentário sobre a história de vida da comunidade; criação do grupo “Hiperdia” destinado 

aos pacientes acometidos por Hipertensão e Diabetes; Grupo de capacitação para Cuidadores 

de Idosos; e ações definidas como “Remu na escola”.  

Novamente, observa-se nas verbalizações das entrevistadas a importância da educação 

em saúde nos múltiplos espaços de formação, Ceccim e Feuerwerker (2004) explicam que a 

formação em saúde deve, por meio da educação em saúde, ir além dos aspectos técnicos e 

biológicos do processo de adoecimento. Isto é, o novo processo educativo em saúde precisa 

incorporar todas as variáveis da realidade social que envolvem a saúde da comunidade. 

 

A formação não pode tomar como referência apenas a busca eficiente de evidências 

ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças 

e agravos. Deve buscar desenvolver condições de atendimento às necessidades de 

saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, 

redimensionando o desenvolvimento da autonomia das pessoas até a condição de 

influência na formulação de políticas do cuidado (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004, p. 43). 

 

Dessa forma, compreende-se que o cuidado multiprofissional a saúde da população 

assistida pelo Sistema Único de Saúde requer o entendimento das expressões da questão 

social que cercam a vida dos sujeitos. É preciso respeitar a autônima desses indivíduos, 

principalmente diante de seu tratamento de saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

Por fim, o último cenário de prática de formação do assistente social residente é o 

campo de estágio, que corresponde ao Núcleo de Prática Profissional de ensino em serviço do 

residente e não necessariamente precisa ser realizado em articulação aos demais residentes da 

multiprofissional. Das sete residentes entrevistadas, apenas duas ainda não tinham passado 

pela vivência do estágio, as assistentes sociais que experimentaram essa “formação em 

serviço” colocam como desafios e contribuições: 

 

O campo de estágio foi um dos últimos cenários vivenciados pelos residentes. Nele, 

pudemos aprofundar nossa atuação de forma uniprofissional, uma vez que era 

atuação no campo específico de cada profissão. Foi possível quaisquer cenários onde 

houvesse Remu, dentro ou fora do HU. Minha escolha foi na Clínica Pediátrica, 

apesar de não fazer parte do eixo transversal do programa. No estágio pude 

aprofundar ainda mais a atuação enquanto assistente social, porém a ressalva que 

faço é acerca do período destinado a essa vivência. O período do estágio se resumiu 

ao tempo de um mês, o que considero muito pouco para um estágio de aprendizado 

em serviço. Na verdade, o período de estágio deveria ser considerado pelo mesmo 

tempo de vivências nas clínicas, porque o período mensal é muito pouco para se 

iniciar um trabalho em determinado ambiente (Entrevistada G). 
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Já fiz os dois estágios (obrigatório e o opcional), sendo que um eu fiz no Same (Lar 

de Idosos Nossa Senhora da Conceição) aqui em Aracaju, era um lugar de repouso 

para idosos. O outro fiz na Residência Multiprofissional em Saúde da UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) que foi num Núcleo de Atenção ao Idoso. 

Esse foi bem diferente para mim porque foi mais atendimento ambulatorial porque 

eles iam pouco para as enfermarias. Esse estágio contribuiu muito porque eu 

consegui perceber que por mais que eu não tivesse essa orientação, saindo daqui do 

HU/UFS e indo para outros lugares e vivendo novas experiências, eu pude perceber 

que eu estava indo no caminho certo. Na UERJ, elas têm supervisão e eu participava 

desses momentos que foram muito ricos porque eu não tive aqui no HU. Na UERJ, 

pude perceber que é uma reivindicação comum aos residentes a questão de carga 

horária, preceptoria, até mesmo os espaços de reflexão da prática que eles tinham, 

mas não estavam condizendo com a prática deles. Eu pude perceber que eles tinham 

mais coisas na residência e, no entanto as reivindicações eram as mesmas [...]. No 

Lar de Idosos, também foi uma experiência boa, mas lá já foi focado só no Serviço 

Social porque não era uma equipe multiprofissional. Esses espaços foram muito 

importantes porque foram nesses momentos que eu parei para respirar e que 

consegui voltar no tempo e pensar no que estava fazendo mesmo diante de todas as 

dificuldades [...] (Entrevistada D). 

 

Um das dificuldades apontadas nos depoimentos acima diz respeito ao tempo dedicado 

à experiência de estágio. Inicialmente, a residência disponibilizava o período de um mês para 

as atividades de estágio, posteriormente o tempo foi ampliado para dois meses, atendendo ao 

pleito das residentes egressas de Serviço Social. No entanto, algumas residentes ainda 

almejam o aumento do tempo de estágio para três meses, mesmo período de vivência nos 

demais cenários de prática.  

Essa experiência de estágio na residência corresponde ao que está posto nas Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Serviço Social, que estabelece a necessidade do Estágio 

Supervisionado para o processo de formação profissional. Esse período de estágio em Serviço 

Social na Remu/HU/UFS caracteriza-se pela inserção do residente em espaços sócio-

ocupacionais onde haja atuação do Serviço Social, para assim contribuir com sua formação e 

atuação profissional a partir das demandas postas pela realidade social. 

Os depoimentos supracitados a respeito dos cenários de prática da Remu/HU/UFS 

evidenciam que, independente do contexto ser hospitalar ou de atenção básica, há formação 

profissional por meio dos múltiplos espaços de educação em saúde. A relação ensino-serviço-

comunidade viabiliza a materialização da educação em saúde e fortalece as mudanças 

necessárias na formação profissional na saúde.   

Nesse contexto de reflexão a respeito dos cenários de ensino da prática na residência 

multiprofissional, questionou-se às entrevistadas sobre o tripé da formação fundamentado na 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária, se essa integração ocorre na 

residência e de que forma contribui para a formação em saúde, conforme relatam logo abaixo: 
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Não visualizo essa relação ensino, pesquisa e extensão porque você vê muito mais a 

residência ligada na atuação do residente. O residente está trabalhando ou 

desenvolvendo as atividades que um profissional da casa poderia desenvolver. Essa 

é a preocupação da residência (Entrevistada A).  

 

Era para existir, mas eu não visualizo não (Entrevistada E). 

 

Também não houve essa relação ensino, pesquisa e extensão. Essa parte da pesquisa 

não teve, na residência multiprofissional a gente ver isso muito específico para 

algumas áreas dependendo da atenção e da disponibilidade de quem está à frente 

dessa profissão. E como a gente entrou na residência num momento muito delicado 

para as nossas preceptoras, isso fez com que se afastasse um pouco o ensino e a 

pesquisa é tanto que a gente não teve tutoria [...] (Entrevistada D). 

 

As opiniões das entrevistas se divergem quanto à contribuição ou, até mesmo, à 

existência da articulação entre as dimensões ensino-pesquisa-extensão. Uma parte das 

residentes sinaliza que não conseguiu identificar essa articulação na sua formação 

multiprofissional. Não se constitui uma novidade, para Moita e Andrade (2009, p. 277), essa 

inobservância da indissociabilidade desse tripé na formação profissional. Os respectivos 

autores destacam que “[...] por mais proclamado que seja, o princípio da indissociabilidade 

entre pesquisa, extensão e ensino termina por ser esquecido na prática universitária, tal como 

ocorre na pós-graduação”.  

Já para outras entrevistadas, a Residência Multiprofissional em Saúde é um espaço 

profissional importante do exercício da extensão universitária, uma vez que, por meio das 

ações desenvolvidas, vivencia-se a interação com outros segmentos que propiciam a partilha, 

a troca, a produção e a socialização do saber, em uma interface com a realidade, fundamental 

para a construção de novas práticas sociais. Os depoimentos a seguir demonstram bem essa 

questão. 

 

O que eu considero de extensão são as práticas educativas que a gente desenvolveu 

na atenção básica. A gente tem um cenário de formação na atenção básica que a 

gente fica lá durante três meses, então a gente vai lá e a partir do que a gente analisa 

e depois desenvolve uma atividade educativa. Cada grupo de residentes vai 

desenvolver um determinado projeto ou vai continuar aquele projeto que já foi pré-

estabelecido pelo residente anterior. Então a gente teve a experiência de vivenciar 

tanto a atenção básica, como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

No CRAS, a gente trabalhou com um grupo de idosos porque existe um vínculo da 

assistente social da atenção básica com os idosos do CRAS e desenvolvemos 

atividades. Tentou se desenvolver atividades educativas com grupos de pessoas que 

tinham hipertensão e diabetes. Tentou ressignificar a prática profissional dos agentes 

de saúde, porque percebemos que são profissionais muitos desmotivados, inclusive 

eles dizem que não se olham muito para eles e dão mais valor ao profissional com 

ensino superior, além das perdas salariais. Então a gente percebeu isso e tentou fazer 

algumas práticas de ressignificação e mostrar a importância deles dentro da 

comunidade e dentro da equipe de saúde da família. E com os idosos foi mais 

práticas educativas, a gente perguntava para eles o que queriam ouvir e a partir das 

demandas deles a gente falava. A grande forma de fazer com que os idosos 

participassem das reuniões eram por meio das atividades lúdicas, como era um 
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grupo a gente tinha que fazer práticas diferentes e divertidas, como atividades de 

dança, festa de São João, etc. Uma vez por semana a gente desenvolvia algo no 

CRAS e foi a parte que eu mais gostei da atenção básica porque já era um grupo 

organizado, que já tinha um número bom de idosos que participavam. E na atenção 

básica foi difícil porque a gente teve que criar esses grupos e convidar os usuários 

para virem até a Unidade de Saúde. Isso foi difícil, ainda mais para ouvir ações 

educativas. Isso foi difícil, porque tinham dias que eram duas ou três pessoas. 

Também fizemos um trabalho junto aos “cuidadores”, cada profissão teve um dia 

para falar sobre algo que agregasse ao cuidador de idosos. O fisioterapeuta deu aulas 

de como fazer as manobras adequadas para pegar o idoso. E cada profissão tentou 

falar algo na sua área para contribuir com a vida daquele idoso. Teve muita gente 

para participar, esse também foi um bom momento da vivência na Atenção Básica 

(Entrevistada B). 

 

[...] A relação entre ensino-pesquisa-extensão é um elemento presente no cotidiano 

do residente, porque em diversos momentos o próprio grupo se organizava para o 

desenvolvimento dessas atividades. Dentro dos horários destinados às atividades em 

grupo muitos residentes se organizavam na discussão de textos ou atividades que 

consequentemente culminava no desenvolvimento de um estudo, com a publicação 

de artigos, apresentação de banner etc. Na verdade, os itens ensino e pesquisa estão 

presentes em toda trajetória do residente, porque a proposta final é a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso. A extensão não foi muito debatida no âmbito da 

residência, embora tenham acontecido algumas experiências. Um exemplo foram as 

atividades externas desenvolvidas pelos residentes em algumas UBS quando o 

cenário de prática era nesse ambiente. O grupo que fiz parte realizou atividades de 

educação em saúde em uma escola municipal da região da UBS em que estávamos 

inseridos. Houve também outros grupos que realizaram Mostras Culturais junto à 

população adstrita do posto de saúde (Entrevistada G).  

 

Conforme os depoimentos acima, a formação profissional da Remu/HU/UFS 

contribuiu para o assistente social no exercício da prática extensionista, permitindo um 

conhecimento totalizante da realidade e a unidade dialógica entre conhecimento científico e o 

saber popular. Além disso, possibilitou a troca de saberes com as demais profissões 

envolvidas na residência em saúde. A pesquisa, o ensino e a extensão perpassam por todos os 

cenários de formação dos residentes, justamente por articular o ensino com o serviço e a 

comunidade visando melhorar os processos de trabalho na saúde.  

 

4.2.2 Relações estabelecidas pelos residentes em Serviço Social em cenários de prática 

 

De acordo com o projeto político pedagógico (PPP) da Remu/HU/UFS, os sujeitos que 

compõem diretamente o programa de Saúde do Adulto e do Idoso são os docentes (no cargo 

de assessores, de apoio e tutores), os profissionais de saúde das instituições (na função de 

direção da residência, como preceptores ou como colegas de trabalho nos cenários de prática) 

e os residentes. Por outro lado, os usuários atendidos nas unidades de saúde também 

compõem a residência, por estabelecerem relações com os residentes. Por isso que na 
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entrevista realizada com as assistentes sociais residentes buscou-se entender como ocorre a 

relação profissional delas com esses sujeitos nos seus cenários de prática.  

Nessa relação do assistente social com outras profissões, é possível dentro do que está 

posto no Projeto Ético-Político do Serviço Social construir uma formação e um exercício 

multi, inter ou transdisciplinar, conforme constam nos artigos 10 e 11 do Código de Ética do 

Assistente Social. A saber: 

 

                             Art. 10 São deveres do assistente social: 

d. [...] incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar; 

e. respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões; 

f. ao realizar crítica pública a colega e outros/as profissionais, fazê-lo sempre de 

maneira objetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 

responsabilidade. 

Art. 11 É vedado ao/à assistente social: 

a. intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro/a 

profissional, salvo a pedido desse/a profissional; em caso de urgência, seguido 

da imediata comunicação ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho 

multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada; 

b. prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de 

autoridade; 

c. ser conivente com falhas éticas de acordo com os princípios deste Código e com 

erros técnicos praticados por assistente social e qualquer outro/a profissional; 

d. prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro/a profissional 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2012, p. 33-34).  

 

Princípios estes que fundamentam a atuação e a formação do assistente social 

residente, principalmente em relação aos preceitos éticos das demais profissões inseridas na 

Remu/HU/UFS.  

De acordo com o PPP, os docentes inseridos neste programa são subdivididos entre 

três cargos: docentes assessores, de apoio e tutores. Os docentes assessores são responsáveis 

por auxiliarem no planejamento, na gestão, na avaliação e no monitoramento da residência. 

Além disso, elaboram projetos, editais, relatórios e outros documentos importantes para a 

formalização e consolidação da REMU. Já os docentes de apoio exercem mais a função 

acadêmica da Remu/HU/UFS, por isso, são responsáveis pela elaboração e realização de 

aulas, palestras, oficinas, rodas de conversa, minicursos e outras atividades de cunho 

pedagógico. No entanto, os dois cargos destinados aos docentes são mais pontuais no sentido 

do contato com os residentes de Serviço Social. Em decorrência desse fato, a maioria das 

entrevistadas avaliou como uma relação profissional inexistente ou com poucos subsídios para 

a formação. No caso específico dos docentes de Serviço Social, essa relação acaba não 

existindo por conta do afastamento do Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe às atividades pedagógicas da residência, conforme depoimentos abaixo:  
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Não tivemos relação com docente de Serviço Social, mas tivemos a oportunidade de 

ter relação com outras profissões quando nós tínhamos as aulas transversais dia de 

segunda-feira. Cada programa era responsável por desenvolver uma aula, tínhamos 

aulas com enfermeira, psicólogo e farmacêutico. Acho que foram essas três áreas 

que conduziram todas as aulas. Então a relação com os docentes foi extremamente 

ligada somente às aulas. Ela não perpassou outras instâncias [...] (Entrevistada A).  

 

Esse é um ponto importante, porque quando a gente teve dificuldades mesmo com 

relação aos professores, como na questão de ter a possibilidade de fazer disciplinas 

de forma qualitativa. Essa relação era complicada porque só havia o contato na hora 

das disciplinas. Porque era assim, os docentes eram de várias áreas diferentes e a 

gente acaba tendo que entrar nesse novo e sair da nossa “caixinha” de proteção para 

vislumbrar outras coisas. Não vejo esses desafios como algo ruim, mas encaro como 

pontos positivos, até porque a residência é multiprofissional. Pelo fato de ainda ter a 

dificuldade da universidade de ceder o professor para ensinar na residência, por isso 

a participação do professor fica muito restrita ao espaço da sala de aula. Isso é algo 

que poderia melhorar, para o professor ter mais tempo para residência, ter 

participação em outras coisas, até mesmo estimular o aluno na extensão e na 

pesquisa. Para mim, esse ponto foi deficiente (Entrevistada C).  
 

As verbalizações acima demonstram que a relação docente-residente ficou restrita a 

ministrar as disciplinas em sala de aula, não havendo um contato mais abrangente no processo 

formativo. Vale ressaltar que é proposto a integração ensino-serviço e não o reforço de antigas 

modalidades de formação, que analisavam a realidade social apenas nos bancos acadêmicos. 

Há casos dentro da Remu/HU/UFS que esse docente também exerce o papel de tutor do 

residente, neste caso sua relação é expandida para orientações contínuas a respeito da 

formação e do exercício profissional, assim como esses docentes-tutores orientam seus 

residentes no trabalho final da residência. 

Outra função exercida pelos docentes é de tutoria. Conforme o PPP, os tutores são 

responsáveis pela orientação e supervisão das atividades teóricas e/ou didáticas e as atividades 

teórico-práticas, além do suporte pedagógico em pesquisas e na elaboração do trabalho 

monográfico final da residência. A função do tutor instituída segundo a Portaria nº 

1.111/GM/2005 diz respeito a: 

 

[...] função de supervisão docente-assistencial no campo de aprendizagens 

profissionais da área da saúde, exercida em campo, dirigida aos profissionais de 

saúde com curso de graduação e mínimo de três anos de atuação profissional, que 

exerçam papel de orientadores de referência para os profissionais ou estudantes, 

respectivamente, em aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência 

de graduação ou de extensão, devendo pertencer à equipe local de assistência e estar 

diariamente presente nos ambientes onde se desenvolvem as aprendizagens em 

serviço. 
 

Com base nessas funções de orientador dos tutores nos processos de aprendizagem em 

serviço, as assistentes sociais entrevistadas avaliam, como demonstra o depoimento abaixo, o 

papel da tutoria e sua relação de supervisão e orientação do ensino da prática.  
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Infelizmente, a relação entre os residentes e o tutor resumia-se à orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso, pois a tutoria era realizada por docente da UFS. 

Nesse sentido, as discussões teóricas acerca daquilo que era vivenciado no 

quotidiano profissional foram um pouco prejudicadas (Entrevistada G). 

 

Inicialmente a gente tinha tutora e para fazer o TCC foi preciso outra profissional. 

Na verdade, eu trago como referência a primeira tutora que nos deu um bom suporte 

no início da residência. Porque ela teve conosco desde o início discutindo as 

questões da nossa prática. Acho que sou repetitiva nisso, mas os coloco como ganho 

da residência os profissionais que ali estavam assim como a tutora. Ela era uma 

profissional do Hospital Universitário que tinha experiência na área. A primeira só 

teve que se ausentar por conta da licença do Mestrado e por isso teve que ter um 

tutor para orientar o TCC. Como a segunda tutora era envolvida com outros 

compromissos profissionais, o seu tempo era muito restrito para dar a atenção 

devida às residentes de Serviço Social. Essa restrição de tempo foi uma perda para 

nossas orientações e representa o enxugamento da mão de obra do trabalhador nos 

espaços de trabalho com o contexto neoliberal (Entrevistada C). 

 

Uma assistente social do ambulatório assumiu a tutoria, até para oficializar mesmo, 

porque ela era a única que tinha o título de Mestrado aqui do hospital (que precisa 

ter o título de Mestre). [...] ela não tinha tempo suficiente para dedicar a residência 

[...] Foi no momento da EBSERH que ela se comprometeu muito mais com o 

sindicato e a gente entendeu aquele momento dela foi quando parou. Com a saída 

dela, ficamos sem tutor o que prejudicou as discussões teóricas que não tínhamos 

(Entrevistada A). 

 

Inicialmente a gente conseguia se reunir com a tutora que era a assistente social 

daqui do ambulatório do HU, discutia textos para a gente ir pensando no trabalho 

final da residência. Mas ano passado ela se envolveu muito nas ações do sindicato 

dos trabalhadores da UFS e acabou prejudicando a orientação da gente. A gente 

acabou ficando muito tempo sem um tutor. Como ela ainda estava envolvida com o 

sindicato esse ano e além dos trabalhos dela enquanto assistente social do 

ambulatório, então não dava para ela permanecer com a nossa orientação. Nesse ano 

mudamos de tutora, conseguimos orientação com uma ex-professora da Unit 

(Universidade Tiradentes), ela não tem vínculo com HU, mas como ela já fez 

mestrado e tem uma experiência enquanto Docente na Unit, então procuramos ‘ela’ 

e de forma voluntária ela aceitou fazer a tutoria da gente. A parte pedagógica com 

relação ao tutor ficou bastante prejudicada por conta desses determinantes. Inclusive 

a nossa primeira tutora não era professora do Departamento da UFS, desempenha 

suas atividades como assistente social e, às vezes, isso prejudicava na orientação 

porque um professor universitário já tem uma rotina de orientação e método de 

ensino e para ela foi difícil a tutoria (Entrevistada B). 

 

Para as residentes, o papel do tutor é de orientador de Trabalho de Conclusão de Curso 

e um facilitador das reflexões a respeito do exercício profissional na saúde. Elas relatam, 

ainda, algumas dificuldades em relação a conseguir vincular um(a) tutor(a) para as assistentes 

sociais residentes, seja pela incompatibilidade de tempo da tutoria para dedicar-se ao projeto 

da residência, ou por necessidade de afastamento da profissional em virtude de licença, ou até 

mesmo pela dificuldade em conseguir alguma docente por meio do Departamento de Serviço 

Social da UFS.  

A função de supervisão docente-assistencial preconizada pela Portaria nº 

1.111/GM/2005 não especifica que a tutoria deve ser cumprida exclusivamente por um 
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professor universitário. Na verdade, a proposta da portaria traz a necessidade do tutor ser um 

orientador com vínculo constante ao campo de atuação da formação em serviço. Ou seja, esse 

tutor deve ter experiência no mínimo de três anos de atuação profissional, deve conhecer a 

área da saúde e ser referência aos residentes e a equipe local da instituição.  

Todos esses desafios em consolidar uma tutoria comprometeram o processo de 

formação profissional do assistente social residente na sua aprendizagem em serviço, 

especialmente dificultou na orientação e supervisão dos trabalhos de conclusão de curso. 

Como foi dito anteriormente, os profissionais da saúde podiam exercer a função de 

coordenação da residência, preceptoria e atuação nos cenários de prática junto com a equipe 

multiprofissional dos residentes.  

No tocante à coordenação da Remu/HU/UFS, as entrevistadas informaram a existência 

de uma relação dialógica e democrática entre ambas as partes, mesmo diante de 

reivindicações dos residentes. As entrevistadas avaliam que a coordenação cumpre parte de 

seu papel ao publicizar suas atividades, como também ao convocar os residentes nas tomadas 

de decisões sobre o desenvolvimento do programa da Remu/HU/UFS. No caso específico do 

Serviço Social, a coordenação uniu forças aos residentes e preceptores para conseguir 

restabelecer a parceria da residência com o Departamento de Serviço Social.   

 

A relação era boa com a coordenação da residência havia muita abertura para a 

gente propor algo novo. Havia também sempre reuniões na residência, justamente 

por ser um espaço ainda em estruturação para ser estabelecido, juntos procurávamos 

encontrar a melhor maneira para conduzir a residência. A coordenação sempre nos 

chamava para participar e eu nunca vi nenhuma restrição da coordenação com 

relação a nossa participação. A própria coordenação aguardava da gente caminhos 

para residência por ser tudo novo para todo mundo. Penso que eles viam na gente a 

possibilidade de contribuição para a evolução da residência [...] (Entrevistada C). 

 

A relação com a coordenação era ótima, na época mesmo que o Departamento de 

Serviço Social (DSS) se ausentou da residência, eu lembro que nessa época houve 

uma mobilização da preceptoria, junto com os residentes e com a coordenação e 

enviamos um ofício ao DSS, na tentativa de não acabar essa articulação do DSS com 

a Remu (Entrevistada F). 

 

Ainda segundo as falas das entrevistadas sobre a coordenação, nota-se uma tendência 

de restringir o papel da Coremu à figura da coordenadora da residência, que neste caso é uma 

enfermeira e servidora pública do Hospital Universitário. Entretanto, a comissão não se 

resume apenas as funções do coordenador. 
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Nesse contexto, a Comissão Nacional de Residência em Saúde
48

 “estabelece a respeito 

da organização, o funcionamento e as atribuições da Coremu das instituições que oferecem 

programas de residência multiprofissional ou em área profissional da saúde”. As 

responsabilidades da comissão de residência vão desde organizar a implantação do programa 

de residência multiprofissional em saúde, o monitoramento e avaliação dos residentes, até a 

preparação de editais de seleção para residentes e realização do processo seletivo. Dessa 

forma, a Coremu organiza a residência a fim de contribuir com o processo de formação 

profissional do residente na saúde. 

Os preceptores, por sua vez, estabelecem uma relação mais assistencial e constante 

com os residentes, tendo em vista que são os responsáveis pela supervisão e orientação na 

prestação dos serviços nas unidades de saúde (hospital, ambulatório e UBS). O artigo 7º, da 

Portaria nº 1.111/GM, de 5 de julho de 2005, estabelece que cabe à: 

 

I - preceptoria: função de supervisão docente-assistencial por área específica de 

atuação ou de especialidade profissional, dirigida aos profissionais de saúde com 

curso de graduação e mínimo de três anos de experiência em área de 

aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou de 

residência, que exerçam atividade de organização do processo de aprendizagem 

especializado e de orientação técnica aos profissionais ou estudantes, 

respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência 

de graduação ou de extensão (BRASIL, 2005). 

 

Segundo a referida portaria, o preceptor é responsável pela organização da 

aprendizagem especializada em serviço, no caso da Remu/HU/UFS, a preceptoria de Serviço 

Social encarregava-se das atividades in loco prestadas nas unidades de assistência à saúde. A 

preceptoria de referência do Serviço Social, até o presente momento, eram as assistentes 

sociais do setor de internação do Hospital Universitário, fato que dificultou a supervisão das 

residentes quando estavam inseridas no ambulatório ou na Unidade Básica de Saúde.  

Além dessa limitação, outro fato relatado constantemente pelas assistentes sociais 

entrevistadas foi com relação aos períodos de licenças (médica e para mestrado) das 

preceptoras, o que comprometeu as orientações cotidianas, como também, segundo as 

residentes, levou a sobrecarga de trabalho para as mesmas.  

O acúmulo de atendimento às demandas sociais ocorreu, segundo as residentes, em 

virtude do número insuficiente de assistentes sociais no HU e, na ausência destas, demandas 

recaem sobre as residentes, que se sentem, muitas vezes, desamparadas profissionalmente. 

Com a nova gestão dos hospitais universitários, por meio da EBSERH, um concurso público 
                                                           
48

 Resolução nº 02 aprovada em 02 de maio de 2010. 
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foi realizado e novas assistentes sociais foram contratadas, o que minimizou o excesso de 

trabalhos dos residentes. Na relação com a preceptoria, as entrevistadas verbalizam que: 

 

O preceptor de Serviço Social, como já havia dito, e diante do quadro reduzido de 

funcionários do HU o preceptor era o assistente social que estava na 

instituição/setor. Os preceptores de Serviço Social eram profissionais da instituição 

que em decorrência da situação e da conjuntura que estava o profissional se colocava 

para esclarecer dúvidas, eles não se negavam a dar informações, mas não é a mesma 

coisa porque eles inicialmente não se colocaram como preceptores, mas estavam 

sendo pela falta. Com relação aos demais preceptores das outras áreas, nós não 

temos vínculo (Entrevistada B). 

 

Com a preceptoria do Serviço Social, eu acho que não foi legal, não enquanto elas 

como profissionais, elas davam o suporte, mas a preceptoria não funcionou, não 

teve. Eu diria que não teve, eu diria que se a gente teve três ou quatro encontros 

foram muitos, então a gente não teve. Teve uma delas que até tentou estabelecer um 

turno, mas como havia dito elas entraram de licenças e prejudicou. Não só a 

preceptoria já não estava indo bem como também com essas licenças acabaram 

prejudicando (Entrevistada A). 

 

Há relato ainda que, em virtude da ausência de preceptoria, a entrevistada encontrou 

suporte na sua própria equipe de residentes, conforme consta no depoimento abaixo: 

 

Havia sim uma boa relação com os preceptores, só que eu preferia recorrer aos 

profissionais da minha equipe. Isso quando eu tinha a necessidade de recorrer sobre 

alguma situação da profissão daquele preceptor. Enquanto preceptor mesmo, não 

havia uma relação dos outros preceptores com os residentes de Serviço Social. Com 

relação à preceptoria de Serviço Social, teve toda aquela problemática que já falei 

anteriormente, que a gente ficou muito tempo sem preceptora por conta das licenças. 

Porém nos momentos que tivemos preceptoria a gente sempre recorria e a relação 

sempre foi tranquila (Entrevistada D). 

 

Apesar de todas as dificuldades elencadas por algumas assistentes sociais residentes, 

no que diz respeito à tutoria, algumas pontuaram nos depoimentos a seguir que os momentos 

que tiveram orientação com a preceptora contribuíram para a formação profissional na 

Remu/HU/UFS. Por um período, as residentes tiveram suporte semanal da preceptora, depois 

foi ficando mais escasso, mas não diminuiu a qualidade da orientação prestada, pelo contrário, 

as profissionais que eram preceptoras procuraram melhorar sua formação profissional por 

meio do mestrado em Serviço Social.  

 

A relação com a preceptora foi boa por ser uma profissional experiente e sempre 

pronta para nos orientar, nos conduzir e refletir nossa prática profissional. Ela 

mostrava para nós residentes, caminhos e possibilidades, ao invés de dizer como 

deve ser feito. Então foi bom nesse sentido, sentir o apoio da profissional, mesmo 

com as limitações do número reduzido de profissionais de Serviço Social no 

Hospital Universitário e com a ausência da preceptora por conta da busca por 

capacitação (Mestrado). Em relação à qualidade dos preceptores era ótima, já em 

relação às condições para orientar eram difíceis. Com relação aos preceptores das 
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outras áreas havia também uma boa relação, na verdade a boa relação construída 

com o colega residente acaba repercutindo na relação com o preceptor dele também. 

O preceptor acabava sendo contaminado de forma positiva com o trabalho do 

residente de Serviço Social (Entrevistada C). 

 

O preceptor junto com o tutor desempenham um papel fundamental na formação do 

residente. Acredito que o preceptor apresenta um papel ainda mais central na 

formação do residente porque é a partir dele que o profissional discute seu dia-a-dia 

e avalia suas condutas. Tivemos um bom apoio da preceptoria em Serviço Social, 

uma vez que quase que diariamente estávamos em contato e tínhamos a 

oportunidade de discutir as demandas e seus encaminhamentos. Diferentemente de 

outras profissões inseridas na Remu, que sequer encontravam seus preceptores com 

a frequência semanal (Entrevistada G). 

 

A partir dos depoimentos, nota-se que a função de organização e articulação do 

processo de aprendizagem em serviço por parte do preceptor é crucial para o desenvolvimento 

da formação profissional do residente. Sendo o profissional da instituição conhecedor dos 

serviços, sua orientação contempla a integração ensino-serviço e dessa forma torna-se 

profissional de referência para o residente.  

Além da relação estabelecida com os preceptores, os residentes precisavam também 

formar vínculos profissionais com os funcionários inseridos nos serviços de saúde, sejam nas 

enfermarias, nos ambulatórios, nos setores de Serviço Social ou na Unidade Básica de Saúde. 

No tocante a essa relação, as entrevistadas colocam que todo contato inicial dos residentes 

com os profissionais da instituição foram permeados por certa resistência ao novo e pela 

dificuldade em compreender o papel do residente, conforme depoimentos abaixo: 

 

Foi importante a relação com eles porque eles são os profissionais da casa e já 

conhecem a dinâmica, eles que nos auxiliam quando chega num cenário novo, 

porque estão ali há mais tempo. Mas isso vai variar de enfermaria para enfermaria. 

Tem enfermarias que eles são bem mais receptivos e tem enfermarias que há certa 

dificuldade de aceitação. Nesse caso, perguntam o que estamos fazendo naquela 

enfermaria, se vamos levar mais trabalho para eles, se vamos ocupar a sala de 

enfermagem, então vai depender de cada enfermaria. Na Unidade de Saúde da 

Família, os profissionais viam nossa inserção de residentes mais como um ganho, 

não que os outros das enfermarias não vissem, mas teve que ter um processo de 

adaptação. Fato que na unidade básica não aconteceu. Na minha situação eu fui a 

última equipe a ir para a unidade básica, já tinha se passado três equipes que já havia 

estabelecido uma relação ai foi melhor. A primeira equipe, por exemplo, passou por 

muitas dificuldades até se estabelecer lá, mas não acredito que foi pelos 

profissionais e sim pela própria atuação da residência nesse novo cenário 

(Entrevistada A).   

 

Com os profissionais da instituição eu percebia uma certa confusão com a figura do 

estagiário (aquele que está aprendendo, que não tem noção e nem domínio), mas 

como já disse tudo era um processo de conquista. Particularmente, eu vejo que a 

dificuldade desse processo de conquista era porque a gente rodava em diversos 

setores diferentes e quando a gente já estava estabelecendo uma boa relação com os 

outros profissionais, ai era necessário mudar de novo de cenário. Porque o que você 

começou ali nem sempre era você que iria concluir, às vezes era o outro profissional 

que iria dar seguimento e você não tinha muito como controlar essa situação. Então 
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houve sim algumas dificuldades nessa relação, tive embates com alguns 

profissionais principalmente porque tinha uma visão do residente como o aprendiz 

que não tem um tato como profissional. Por isso era preciso defender o que você 

conhece do seu saber. Enfim tudo era feito com base nas orientações do seu 

preceptor, nada era feito do jeito que a gente queria e hierarquicamente a gente tinha 

que respeitar certas posições. A gente percebia certos olhares em relação aos 

residentes, mas não era com todos e nem ocorria sempre (Entrevistada C). 

 

Essa relação foi construída ao longo de todo processo de formação da REMU, 

porque inicialmente se percebia que alguns profissionais demonstravam “ressalvas” 

com a figura do residente, ainda que não fôssemos da primeira turma. Mas com o 

passar do tempo conseguimos ganhar um espaço significativo no HU, inclusive 

éramos tratados enquanto profissionais de “referência” das clínicas, uma vez que 

durante a vivência nas enfermarias cada residente se tornava o “responsável” por 

aquela enfermaria clínica. Mas isso foi uma conquista diária, que por vezes era 

preciso nos colocar, enfrentar certas situações a fim de inserir naquele ambiente a 

proposta da Remu, que é conceber o paciente como um todo, não limitando às 

intervenções na centralidade da doença [...] (Entrevistada G).  

 

Bem, nas enfermarias, é mais um desafio para nossa formação, porque o profissional 

que é responsável é o enfermeiro e o técnico de enfermagem e a gente tem que o 

tempo todo interagir com eles. Hoje a gente já está conseguindo fazer com que eles 

nos procurem, que eles vejam a gente como residentes profissionais, porque eu ouvi 

dizer que a um tempo atrás eles não consideravam os residentes como profissionais, 

não procuravam para dizer o que o paciente estava precisando [...] (Entrevistada B).  

 

Segundo esses apontamentos das entrevistadas, o residente de certa maneira 

representava uma “ameaça” aos servidores quando colocavam novas propostas ao serviço de 

saúde. Como suas proposições não eram construídas junto aos profissionais, havia muitas 

vezes uma leitura de que os residentes não estavam respeitando o processo histórico dos 

cenários. Por outro lado, os residentes encaravam essa resistência como um “medo” de 

redefinir velhas práticas de saúde amparadas com o antigo modelo biomédico, em que a 

centralidade está no saber médico e os demais conhecimentos ficam subjugados.  

Há relatos de resistência por parte desses profissionais e certas dificuldades em 

reconhecer o residente como um profissional e não como estagiário da saúde. Pelo caráter de 

formação em saúde, há uma articulação da concepção do residente com o papel do estagiário. 

Desafio posto à Remu que vem sendo desconstruído nos campos de atuação dos residentes.  

A sobrecarga de serviços para os residentes nas enfermarias foi justificada pelas 

entrevistadas em virtude do déficit de servidores públicos. Segundo os apontamentos, esse 

problema foi minimizado após a instauração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 

que no ano de 2013 lançou um concurso público e expandiu o quadro de funcionários do 

hospital.  

Com a nova forma de gestão única para os hospitais universitários federais, muda-se o 

regime de contratação, antes o servidor público estatuário tinha seus direitos amparados pelo 

Regime Jurídico Único. A partir da EBSERH, contratam-se profissionais da saúde celetistas 
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que terão seus direitos trabalhistas estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Por um lado, tais mudanças viabilizam uma expansão necessária de recursos humanos 

do hospital e assim melhora a prestação de serviços. Por outro, estabelece regimes de 

trabalhos distintos que fragilizam a organização e mobilização da classe trabalhadora.  

Apesar da resistência, foi preciso que o residente estabelecesse parceria com os 

profissionais, pois são eles que conhecem a dinâmica dos serviços e que permanecerão nas 

instituições. Todas as mudanças propostas pelas residências multiprofissionais em saúde e 

uma nova percepção sobre o cuidado em saúde devem priorizar esse diálogo com os 

trabalhadores instituídos nas unidades. 

O que existe atualmente são profissionais da saúde que têm constantemente seus 

direitos trabalhistas negligenciados, com situações vez mais precárias e crescente tensão de 

desmobilização do movimento dos trabalhadores. Ou seja, hoje os trabalhadores sofrem 

diversas tensões oriundas das orientações neoliberais de desmonte dos direitos sociais. Além 

de lidar com isso, precisam compreender uma nova dinâmica de trabalho com a inserção da 

residência multiprofissional em saúde.   

No quesito da relação profissional entre os próprios residentes, seja da mesma área ou 

de outras, as assistentes sociais entrevistadas relatam ter maior vínculo e trocas de saber com 

sua própria equipe multiprofissional, não excluindo a relação com as demais assistentes 

sociais residentes. Conforme depoimentos a seguir, elas encontram suporte na equipe 

multiprofissional a qual estão inseridas, em virtude do grande convívio nos cenários de prática 

e dos planejamentos, discussões e encaminhamentos que são realizados coletivamente.  

Essas equipes de residentes multiprofissionais são formadas após a seleção da 

Remu/HU/UFS e, em quase todas elas, existem profissionais representando pelo menos uma 

das áreas de atuação da residência, tais como a Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Além dessa divisão, há também os grupos de 

acordo com o ano de inserção, ou seja, as equipes de R1 são referentes aos residentes recém-

chegados à Remu. Já a equipe dos R2 é destinada aos residentes que estão no segundo e 

último ano de residência. A delimitação é apenas para facilitar a dinâmica da formação em 

serviço, mas todos devem passar pelos mesmos cenários de prática e receberem a mesma 

formação profissional. Inclusive, há momentos destinados à troca de conhecimentos entre os 

R2 e R1 para que haja unidade nesse processo formativo. Além disso, existem os eixos 

específicos de cada profissão destinados à integração entre os residentes da mesma área e 

aprofundamento das competências específicas e privativas da profissão. Os depoimentos a 

seguir demonstram bem essa questão. 
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A relação foi bem legal, acho que a gente conseguiu desde o início estabelecer uma 

boa relação, com entendimento do outro, da importância do outro, do que o outro 

fazia. Por exemplo, logo no início a gente tentou estabelecer que nos planejamentos 

cada profissão falaria qual era a sua atuação, se ela já tinha em vista como aquela 

atuação dela contribuiria para atuação do outro. Então, a gente procurou mesmo 

entender como seria a atuação do outro e como essa atuação dele contribuiria para 

nossa. A gente procurou, desde o início, ver a importância do outro na equipe. E não 

só com a equipe que faço parte, mas com as outras equipes que acabavam tendo 

relação quando um paciente mudava de enfermaria, nesse caso a gente precisa 

manter o diálogo. Com as residentes de Serviço Social, a relação era ótima 

(Entrevistada A).  

 

Minha relação com as outras residentes de Serviço Social era uma relação mais de 

troca, até mesmo porque a gente se via numa mesma condição e acabava se 

aproximando. Eu acabei tendo mais relação com as residentes que entraram no 

mesmo ano. Já com as que vieram depois não foi tão diferente porque elas também 

nos procuravam em busca de alguma orientação [...] Com relação aos residentes das 

outras áreas, a relação também era boa, mas tudo parte da forma que você se 

posiciona naquele espaço [...]. Na verdade, tudo é um processo de conquista, porque 

a profissão já tem um histórico de subalternidade e que vem sendo superado e na 

residência acredito que a gente conseguia desmistificar e retirar esse olhar pejorativo 

da profissão. A gente também colocava nossos saberes em pauta e tudo era 

respeitado (Entrevistada C). 

 

A relação com os outros residentes não é um processo linear, sem impasses junto à 

equipe a qual o profissional de Serviço Social está inserido. Primeiro porque a 

maioria das outras profissões, ainda que a Psicologia se aproxime um pouco mais da 

nossa atuação, está “acostumada” com o olhar para a doença, para o biológico, 

enquanto que o nosso olhar foge um pouco dessa perspectiva. Segundo porque 

trabalhar em equipe exige renúncia, exige que a minha opinião tenha ao menos 

afinidade com a opinião do outro. Caso contrário, esse trabalho voltará a ser uma 

mera soma de profissões. E isso não significa que eu tenha que abrir mão da minha 

opinião profissional, mas que em determinadas situações é válido e importante que 

as opiniões sejam discutidas para atingir um objetivo principal: o bem estar do 

usuário. Eu percebi, a partir de minha inserção no grupo multi, que no início da 

formação das equipes os integrantes do grupo estão tentando ganhar seu espaço, 

cada um busca enfatizar a sua atuação, o que acaba engessando um pouco o próprio 

sentido da transdisciplinaridade. Mas no decorrer do tempo, após as várias 

discussões em equipe, os interesses passam a se tornar comuns aos membros, porque 

se percebe que existe um efeito muito maior da atuação multidisciplinar no cuidado 

com o paciente, do que as intervenções individuais. E, a partir dessa vivência diária, 

é notório o quanto as outras profissões respeitam nossa atuação. Porque as 

discussões diárias e a troca de conhecimentos fazem com que cada um reconheça e 

avalie a necessidade desse profissional na equipe (Entrevistada G).  

 

Com base nas colocações das entrevistadas a respeito da relação com os demais 

residentes da Remu/HU/UFS, é possível verificar que, na qualidade de profissional da área da 

saúde em formação em serviço, houve uma necessidade no início do processo formativo de 

conhecimento das funções desempenhadas por cada profissão. A compreensão da atuação dos 

demais profissionais residentes e o respeito mútuo contribuíram para o andamento do trabalho 

em equipe, assim como agregou um reconhecimento da importância do assistente social numa 

equipe de saúde.  
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A relação entre residentes, conforme vimos anteriormente, se estabelece em torno da 

assistência à saúde dos pacientes. Por isso, faz-se necessário o constante diálogo entre os 

membros das equipes de residentes. Mesmo essa relação sendo permeada por diferenças, a 

centralidade da atenção no paciente unifica os residentes da multiprofissional. Tal fato 

contribui na formação profissional do assistente social residente.  

Por último, mas não menos importante, as entrevistadas foram questionadas a respeito 

da relação estabelecida com os usuários atendidos por elas nos seus cenários de prática. Todas 

sinalizaram que as principais contribuições para a formação profissional do assistente social 

foram oriundas da relação com os usuários, conforme indicam os depoimentos: 

 

A relação com o usuário tem contribuído com a formação do assistente social 

porque é com eles que atuamos, juntamente com seus familiares. Aqui no Hospital 

Universitário, acho que é um dos hospitais do Estado de Sergipe com melhor 

atendimento na prestação de serviços de saúde. Por isso, quando eles são internados 

aqui, são tão agradecidos porque todo mundo os tratam muito bem. Além do que, 

eles têm um atendimento diferenciado, pois é uma série de profissionais prestando 

assistência. Muito deles já passaram pelo Hospital João Alves e agradecem por estar 

aqui e por aqui ser um hospital pequeno e as demandas não possuem um número 

excessivo. As demandas para o Serviço Social geralmente não precisam ser 

resolvidas logo, a não ser aquelas que devem ser tratadas aqui no hospital, mas a 

maioria é articulação com a rede. As que precisam ser resolvidas no hospital são 

bem complicadas porque tem pacientes que precisam de um medicamento que tem 

que ser usado aqui no hospital, “ah! o assistente social se vire como vai buscar, 

como vai ser, mas eu quero o medicamento aqui”. Essas demandas têm que ser 

resolvidas e quando ele está dentro do hospital é que são mais complicadas 

(Entrevistada A).  

 

Uma relação ótima, a melhor parte é essa nessa relação com os usuários. 

Principalmente nós, enquanto equipe, porque a gente sempre faz questão de quando 

vai atender existe uma equipe de residentes, que existe tal e tal profissional para 

atendê-lo, então eles ficam satisfeitos com isso, com a atenção que a gente dá, com o 

trabalho que a gente desenvolve. Porque não é em todo lugar que você consegue ter 

uma equipe só para aquele paciente. Então é bastante rico, bastante positivo poder 

atuar numa equipe multiprofissional e poder intervir junto ao paciente de forma 

multi e os pacientes se sentem satisfeitos com o atendimento (Entrevistada B). 

 

A relação com os usuários sempre foi uma relação de confiança, porque como 

ficávamos inseridas em determinada enfermaria por um período a gente se tornava o 

profissional de referência daquele paciente, de seus familiares e acompanhantes. E 

esse contato diário favorecia esse vínculo entre profissional e paciente. Era 

recorrente que após a alta hospitalar, quando alguns desses pacientes retornavam ao 

hospital para resolver alguma situação, sempre iam à nossa procura o que trazia 

muita satisfação (Entrevistada G).  

 

Essas verbalizações estão em conformidade com os preceitos do Código de Ética do 

Assistente Social, o qual estabelece como princípios fundantes profissionais o compromisso 

com a defesa dos direitos da classe trabalhadora e uma prestação de serviços com qualidade, 

ética, sem preconceitos e sem nenhum tipo de distinções aos sujeitos sociais usuários das 
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políticas sociais. Inclusive o referido código coloca que cabe ao assistente social 

“aprimoramento intelectual” para qualificar sempre seu exercício profissional. No artigo 5º do 

referido Código de Ética, institui-se os deveres do assistente social na sua relação profissional 

com os seus usuários: 

 

a. contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas 

decisões institucionais; 

b. garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências 

das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos/as 

usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais 

dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código; 

c. democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as 

usuários/as; 

d. devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, no 

sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses; 

e. informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro 

audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados 

obtidos; 

f. fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o 

sigilo profissional; 

g. contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 

com os/as usuários/as, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados; 

h. esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a 

amplitude de sua atuação profissional (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 

SOCIAL, 2012, p. 29-30). 

 

Na relação com os usuários, o referido código, define também que é vedado ao 

assistente social nessa relação com a população assistida: 

 

a. exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do/a usuário/a 

de participar e decidir livremente sobre seus interesses; 

b. aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social-usuário/a, 

para obter vantagens pessoais ou para terceiros; 

c. bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços oferecidos pelas instituições, 

através de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o 

atendimento de seus direitos (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 

2012, p.30). 

 

Em suma, todas as relações estabelecidas pelo assistente social com outros 

profissionais, instituições, organizações sociais e/ou usuários devem ser orientadas segundo as 

diretrizes do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Nesse sentido, independente do cenário 

de ensino da prática e das relações que são estabelecidas nesses espaços, o assistente social 

precisa conhecer a realidade social e os sujeitos que ali estão inseridos, para assim direcionar 

seu exercício profissional.  
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Tendo propriedade do exercício e na formação profissional do que preconiza o Projeto 

Ético-Político da profissão, o assistente social terá domínio das dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa. Com o domínio dessas dimensões, o 

assistente social expressa melhor para as demais profissões suas competências, habilidades e 

atribuições privativas. Dessa forma, facilitará a inserção profissional em equipes 

multiprofissionais.  

Já foram abordadas as diversas maneiras as quais a participação do Serviço Social na 

Remu/HU/UFS pode ocorrer: desempenhando papel de coordenador da residência, gestor do 

hospital, como docente assessor ou de apoio, tutor, preceptor, servidor público do HU, 

funcionário da Atenção Básica ou como residente. Cada função dessa, desempenhada pelo 

assistente social nesse espaço de formação profissional, requer competências, habilidades e 

atribuições postas pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social.  

Conforme Barroco e Terra (2012), há diferentes modos de promover a formação e o 

exercício profissional do assistente social e os inúmeros recursos pedagógicos e artísticos 

devem ser utilizados tanto nos bancos acadêmicos, como na atuação junto aos usuários. A 

inserção do Serviço Social na Remu/HU/UFS no âmbito da formação, da capacitação e do 

exercício profissional pode, de forma criativa e propositiva, contribuir na formação 

multidisciplinar em saúde do assistente social e na defesa dos direitos sociais dos usuários. 

Com relação à participação dos profissionais de Serviço Social do HU na formação da 

Remu/HU/UFS apenas a entrevistada “D” informou que “[...] o Serviço Social não tem 

contribuído para a formação dos outros na residência”, porém a residente preferiu não 

esclarecer a razão dessa afirmativa. Por outro lado, a maioria das residentes entrevistadas 

relatou que a inserção do Serviço Social no programa de residência tem contribuído para o 

processo de formação multiprofissional em saúde. 

 

[...] Com o Serviço Social dentro da equipe, as palestras que nós tivemos com 

algumas assistentes sociais que vieram para toda a residência contribuiu bastante 

para eles desmistificarem essa visão biomédica e hospitalocêntrica. Acho que 

contribuiu bastante e consegui visualizar isso tanto na minha equipe como das 

demais [...] (Entrevistada A). 

 

O Serviço Social contribui na forma que intervém nas situações, na forma como o 

Serviço Social discute as políticas, na forma como tenta sempre articular todas as 

profissões para poder pensar juntos. Sem o Serviço Social acaba que cada um faz o 

seu e pronto! Acho que os psicólogos e assistentes sociais têm muito disso de sentar 

com todos e discutir juntos sobre os pacientes. Inclusive os outros profissionais 

também falam isso sobre o Serviço Social e geralmente eles delegam muitas coisas 

ao Serviço Social, mas a gente tenta romper com isso, exemplo, conversar com a 

família é coisa do Serviço Social. Mostrei à equipe que não, qualquer profissão tem 

a responsabilidade de conversar com a família e com o paciente. Assim procuramos 
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desmistificar muitos mitos da profissão, como associar a tratar com a família ao 

Serviço Social. Desse modo é que o Serviço Social contribui com a residência, 

fazendo com que eles percebam o porquê de cada política, o porquê que aquele 

usuário está ali, as condições sociais presentes na vida daquele usuário e o que 

possibilita a ele mudar seu tratamento ou não. Ou seja, analisar a conjuntura e o 

local que ele mora, se são adequadas para a continuidade de seu tratamento de 

saúde. Essa é uma tentativa de fazer com que os outros profissionais olhem o 

paciente não apenas dentro do hospital, mas também analisem os pacientes enquanto 

participantes de uma comunidade, os equipamentos que essa comunidade dispõe 

para esse paciente, por exemplo, verificando com o enfermeiro da Atenção Básica se 

haverá condições para o paciente dar seguimento ao tratamento na sua comunidade. 

Muitos profissionais da minha equipe comentam que nunca pensaria desse jeito, que 

acabava reduzindo sua atuação ao período da internação, por isso o Serviço Social 

foi importante (Entrevistada B). 

 

[...] A presença do assistente social é fundamental dentro de uma equipe 

multiprofissional, porque esse profissional é responsável pelo encaminhamento de 

situações que, muitas vezes, são cruciais para a continuidade do tratamento dos 

pacientes [...]. Esses encaminhamentos, muitas vezes, são desconhecidos para os 

profissionais que consideram relevantes apenas os aspectos relacionados à cura da 

doença. Daí a importância de um profissional que possa trazer para o âmbito do 

tratamento essas discussões [...] (Entrevistada G). 

 

De acordo com as residentes, a participação do Serviço Social na Remu/HU/UFS tem 

contribuído tanto na formação como na atuação profissional. Essa área do conhecimento 

contribui na Residência Multiprofissional em Saúde a partir de sua formação diferenciada, já 

que tem como direção social a defesa dos direitos da classe trabalhadora. Entre as noções que 

norteiam essa área estão a compreensão e a contribuição na consolidação do novo conceito de 

saúde e em novas práticas biopsicossociais voltadas para a realidade dos sujeitos; a defesa de 

um Projeto Ético-Político profissional que contempla os princípios orientadores da Reforma 

Sanitária; a elucidação, aos outros profissionais da saúde, da relação da política de saúde com 

outras políticas sociais e a importância da intersetorialidade; a tentativa de desconstruir 

algumas práticas tradicionais do Serviço Social; e a delimitação do que é competência e 

atribuição privativa do assistente social, dentre outras contribuições. 

O “olhar diferenciado” e a “visão de totalidade” foram características pontuadas como 

uma particularidade do assistente social em uma equipe multidisciplinar, mas não adianta 

identificar as expressões da questão social e não ter domínio e competência do teórico e 

metodológico para intervir junto aos sujeitos sociais.  

As contribuições do Serviço Social na Remu/HU/UFS vão desde as colaborações que 

enriquecem a formação e atuação multiprofissional, as intervenções junto a pacientes, 

familiares e acompanhantes, como também é de suma importância para o próprio processo de 

formação do assistente social residente. A principal colaboração dos setores de Serviço Social 

do Hospital Universitário para os residentes da própria área é com relação à preceptoria. É 
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condição sine qua non ter assistentes sociais na equipe da Coremu que estejam dispostos a 

orientar e supervisionar os residentes, assim como participar do processo de seleção dos 

candidatos a residência, pois são os preceptores que elaboram a prova de seleção.  

No caso da Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso, esse programa recebeu o 

suporte direto das assistentes sociais do setor de internação do hospital, ficando a cargo do 

setor de Serviço Social do ambulatório e da Atenção Básica um apoio com a estrutura física 

(disponibilizando a sala para atendimento, uso de telefone e outros materiais que auxiliem na 

intervenção social) ou com uma orientação profissional caso fosse necessidade do residente. 

A entrevistada “A” analisa que “[...] tanto teve uma contribuição nossa para elas, 

como delas para a gente. Anos de experiência no hospital contribuem para nossa formação 

profissional”. Essa relação do setor do Serviço Social com os assistentes sociais residentes foi 

mútua e dialógica, ou seja, as residentes também contribuíram com o desenvolvimento e 

renovação do processo de trabalho do setor. Inclusive é uma relação de formação continuada, 

tendo em vista que muitas residentes de Serviço Social, anteriormente, foram estagiárias do 

setor e/ou da Atenção Básica e puderam dar prosseguimento aos estudos na formação em 

saúde.  

 

[...] A gente tem muita autonomia de discutir com elas e levar nosso ponto de vista, 

as preceptoras são bem abertas para isso. À medida que a gente chega da academia 

com a ideia de como seria, a gente vê que na prática tem muitas outras coisas a 

serem descobertas. E as discussões mesmo do ponto de vista de que elas já estão na 

prática e sabem mais ou menos quais são os caminhos que estão dando certo e quais 

a gente pode tentar. Elas trazem essa abertura do que pode ser feito e acho que isso 

já é válido (Entrevistada E). 

 

Os setores de Serviço Social contribuíram bastante com nossa formação 

profissional, tudo que sei na área de saúde aprendi com as assistentes sociais do 

setor. Primeiro aprendi como estagiária e depois como residente. Em relação aos 

outros cenários, a gente trabalhava com educação em saúde e a gente é que fazia o 

diferencial do serviço (Entrevistada F). 

 

Já a entrevistada “D” coloca que a inserção do assistente social residente em um setor 

de Serviço Social instituído há muito tempo, nem sempre torna um cenário de formação 

favorável ao diálogo e ao aprendizado em serviço, porque “[...] não é fácil você chegar num 

cenário onde as coisas já estão estabelecidas”.  

 

Eu diria que a contribuição do setor de Serviço Social do HU é uma das mais 

relevantes para a formação dos assistentes sociais residentes. Porque, mesmo com a 

ausência de apoio do Departamento de Serviço Social, as profissionais do setor 

sempre levantaram a bandeira da Remu e lutaram para que a profissão não fosse 

excluída do programa por falta desse apoio. Além disso, destacamos que dentre as 

profissões integrantes da Remu, o Serviço Social era uma das que mais apoiava seus 
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residentes, inclusive estava sempre atuando em comissões e grupos que estivessem 

discutindo problemas e melhorias para a Remu. Embora a vivência das atividades do 

Serviço Social da Remu fosse mais concentrada nas enfermarias, as assistentes 

sociais do ambulatório também estiveram sempre envolvidas com o programa e 

prestavam apoio sempre que necessário. No âmbito externo ao HU, destaco os 

representantes das próprias unidades de saúde da família que receberam os 

residentes para atuarem nesse cenário de prática (Entrevistada G). 

 

Os depoimentos acima revelam que, mesmo diante das dificuldades de inserção em 

um setor de Serviço Social com a dinâmica de trabalho já instituída e do número insuficiente 

de profissionais da área para atender as demandas (dos serviços em saúde e de formação dos 

residentes e estagiários), houve contribuições dos setores do Serviço Social. A 

Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso só tem na sua equipe os assistentes sociais 

residentes graças ao empenho das profissionais que fizeram parte da criação e consolidação 

desse programa de pós-graduação no Hospital Universitário.  

 

4.2.3 O Projeto Político Pedagógico 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso 

representa uma projeção da formação profissional para os residentes e institui 

responsabilidades, competências, perfil dos residentes, organização curricular, e, sobretudo, 

indica uma direção pedagógica da formação em saúde. Deve-se considerar que o PPP é um 

processo contínuo de reflexão acerca do ensino e serviço destinado aos profissionais da saúde, 

cujas disciplinas priorizam a articulação da formação com o contexto da assistência à saúde. 

Por isso o PPP demonstra que o processo de formação da residência deve ir além dos 

conteúdos curriculares.  

Ao questionarmos as residentes a respeito dos conteúdos preconizados pelo PPP e 

transmitidos pelos eixos de ensino, o depoimento abaixo revela que: 

 

[...] Com relação aos conteúdos comuns aos residentes da multiprofissional, a gente 

também precisa ter outros conhecimentos como o tema da Saúde do Adulto e do 

Idoso, mas também ficava a desejar porque não tínhamos professores. Nos primeiros 

anos da Remu no HU, a parte teórica era ministrada por professores em formato de 

disciplina, depois isso mudou e agora os temas são dados por professores em forma 

de palestras. A gente acabou apenas concluindo três disciplinas, essa questão é um 

ponto negativo por falta da adesão dos demais departamentos da UFS. Também 

atribuo ao fato desses professores não receberem uma remuneração extra para 

trabalhar na residência, não há algo financeiro para que a residência seja “a menina 

dos olhos da residência”. A proposta em si da residência é positiva, porque são 80% 

do tempo destinado as atividades práticas e 20% para as atividades teóricas, como o 

treinamento é em serviço e voltado mais para prática, então o objetivo foi alcançado 

com a minha formação na residência. Não deixaram a desejar com relação a prática 
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do residente, só deixaram a desejar com relação a parte teórica por conta da não 

adesão dos departamentos na residência (Entrevistada F). 

 

Na fala acima nota-se, que o PPP distribui sua carga horária de 60 horas semanais, 

com 80% desse tempo destinado às atividades teórico-práticas vivenciadas pelos cenários de 

ensino da prática, como visto anteriormente, e 20% desse horário com a formação por meio 

das atividades teóricas. De acordo com o PPP, os eixos de formação são organizados em: 

 

[...] as atividades didáticas estruturadas (módulos teórico e teórico-prático) que 

consistirão em supervisão de casos clínicos, estudo de casos selecionados da prática 

cotidiana, seminários temáticos, aulas expositivas e dialogadas, sessões científicas, 

leitura de textos indicados, exibição e discussão de vídeos, clube de revista e outros 

recursos didáticos que se mostrarem pertinentes no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 08). 

 

Observe que o Projeto Político Pedagógico considera a existência de dois módulos: um 

teórico e o teórico-prático, no entanto, na fala da maioria das residentes quando se refere aos 

conteúdos ou eixo teórico resumem-se as aulas ministradas pelos professores ou a orientação 

da preceptoria e tutoria, conforme depoimento a seguir: 

 

[...] destacamos a presença do tutor e preceptor como importantes atores para 

estimular o residente ao exercício de refletir a prática a luz da teoria. Embora 

enfatize [...] que a questão teórica precisa ser mais evidenciada na Remu 

(Entrevistada G).  
 

Essa fala da entrevistada expressa a essência da formação profissional, por apontar 

como responsabilidade do preceptor e tutor a mediação da relação indissociável teoria-prática. 

Como vimos, a teoria é construída a partir da capacidade teleológica do homem em fazer uma 

releitura da realidade social. Neste caso, os supervisores pedagógicos mediam aos residentes 

essa ressignificação crítica do contexto real da saúde pública.  

Os módulos teóricos e teórico-práticos foram organizados a partir do horário para 

discussão de casos clínicos; com os seminários; elaboração do Trabalho de Conclusão do 

Curso; com a orientação da preceptoria, da tutoria e com as aulas e/ou palestras, normalmente 

ministradas por professores da Universidade Federal de Sergipe.  

As disciplinas que não foram ofertadas fazem parte da proposta curricular do 

Programa Remu/HU/UFS, contida no Projeto Pedagógico (2011). Este projeto pedagógico 

possui uma estrutura curricular subdividida em três núcleos: Núcleo 1 - Muldimensionalidade 

das Concepções e Práticas de Saúde; que contempla as disciplinas de: Saúde e Sociedade 

(R1), Educação e Comunicação em Saúde (R1) e Bioética (R2). O Núcleo 2 – Organização e 
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Gestão de Serviços e Programas de Saúde – compreende as disciplinas de: Política de Saúde 

(R1), Informação em Saúde e Avaliação de Tecnologias em Saúde (R1), Planejamento, 

Avaliação e Gestão em Saúde (R1), Epidemiologia e Bioestatística (R2) e Abordagens 

Metodológicas da Pesquisa em Saúde (R2). Por fim, o Núcleo 3 - Cuidados e práticas 

sanitárias na saúde do adulto e do idoso, que abrange as disciplinas: Atenção Integral às 

Doenças Tropicais e Transmissíveis (R1/R2), Atenção Integral em Saúde Mental (R1), 

Atenção Integral à Saúde do Adulto (R2) e Atenção Integral à Saúde do Idoso (R2). No eixo 

específico das profissões inseridas na Remu/HU/UFS, deve-se priorizar a oferta de: 

Seminário/apresentação e discussão de casos (R1/R2), Palestras com temas específicos de 

cuidado (R1/R2) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com orientação e elaboração do 

trabalho monográfico (R2) (BRASIL, 2011). 

O eixo teórico da formação profissional da residência multiprofissional é ofertado por 

meio dessas disciplinas instituídas pelo PPP, no entanto, há residente que expressa a ausência 

de espaços de ensino, conforme verbalização abaixo:  

 

Acabou que ficou a prática pela prática. O diferencial foi as conversas com os 

preceptores que tentavam discutir nossas dúvidas ou utilizavam textos para explorar 

de uma forma mais ampla nossas dúvidas. Acabou que nossa formação foi mais 

centrada no preceptor, porque a parte pedagógica teve muitas falhas (Entrevistada 

B). 

 

De modo geral, as residentes avaliaram negativamente o quesito dos conteúdos ao 

considerarem três aspectos: a metodologia das aulas que ainda é voltada aos aspectos 

biomédicos do processo de adoecimento; a falta de disciplinas que abordem Políticas Públicas 

e Saúde do Adulto e do Idoso; e, por fim, o déficit de professores da Universidade Federal de 

Sergipe para ministrarem o eixo teórico da residência, especialmente, no caso das 

entrevistadas, a ausência do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 

Sergipe. Os depoimentos a seguir revelam essas questões. 

 

Vou começar falando da Residência em Saúde do Adulto e do Idoso, acho que esse 

tema foi pouco trabalhado, apesar de ser a temática do programa. No início quase a 

gente não teve aula, teve no máximo duas ou três aulas de política pública de saúde. 

Há uma grande dificuldade de conseguir professores que se disponham a vir dar aula 

porque eles não dispõem de remuneração nenhuma para isso e é uma grande 

dificuldade da Coremu conseguir professores e ainda mais em Políticas Públicas. 

Nenhum professor do departamento de Serviço Social compareceu, não sei se foi 

por falta de procura da coordenação da residência. Teve suas aulas (Mestranda em 

Serviço Social) que centrou mais na temática da Política do Idoso e da Saúde do 

Adulto e do Idoso. Foram as únicas aulas realmente para esclarecer sobre o Estatuto 

do Idoso e todas as políticas que envolvem o envelhecimento. E você realizou esse 

ano (2014) e veja que para a gente R2 já tínhamos um ano e meio de residência e 
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para os R1 tinham seis meses e nenhuma das turmas tinham tido aula sobre Política 

do Idoso. Então a maior falha da residência é essa a parte pedagógica com relação às 

Políticas Públicas e a Política do Idoso. As outras disciplinas ocorreram, mas 

também tiveram falhas porque não houve continuidade. Depende muito do professor 

e o método que eles organizaram as disciplinas não foi uma metodologia muito boa, 

um professor de uma disciplina dava aula uma vez ao mês. Quando a professora de 

metodologia científica, por exemplo, faltava sua aula naquele mês essa aula só seria 

dada no mês seguinte. E acabava atrasando todo o processo pedagógico e ficava uma 

loucura organizar e estruturar essa metodologia. E no final do ano ficamos sem aula, 

teve greve (que durou dois ou três meses), acabou que não teve mais aulas. Esse ano 

de 2014 ainda não teve aulas, só as da mestranda, e já estamos no mês de novembro. 

Esse ano só teve estudos de caso e após essa atividade não tínhamos mais aulas que 

fosse relacionada ao estudo de caso, nem houve aula do eixo de concentração 

(Entrevistada F).  

 

 

Alguns destaques devem ser dados a partir das verbalizações da entrevistada “F”, no 

tocante às fragilidades dos conteúdos e a ausência da participação de alguns departamentos 

acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe no programa da Remu/HU/UFS. No caso do 

Serviço Social, essa ausência acabou repercutindo numa sobrecarga de serviços e orientações 

das assistentes sociais servidoras do Hospital Universitário, que para suprir esse déficit tentam 

substituir o papel do docente tutor. No entanto, os referidos profissionais acabaram não dando 

conta dessa demanda, seja porque já possuem uma quantidade grande de atividades inerentes 

a sua rotina profissional, seja pela necessidade de se afastar de suas atividades laborativas por 

causa de licença para estudos (Mestrado) e licenças médicas.  

O residente de Serviço Social vê sua formação profissional comprometida e assume 

para si a responsabilidade por se qualificar para o mercado de trabalho na saúde. A 

entrevistada ainda coloca que essa “ausência” de professores universitários na Remu/HU/UFS 

deve-se à falta de incentivos financeiros (como bolsa de estudos e pesquisas) e também a 

dificuldade de liberação da carga horária da graduação, aspectos que desmotivam a parceria 

“voluntária” dos docentes. Vale destacar que o servidor do hospital também não recebe 

nenhuma remuneração pelos serviços prestados a residência, como também não são liberados 

das suas atividades hospitalares.  

As entrevistadas justificam ainda que essa ausência dos professores constitui-se um 

agravante na transmissão dos conhecimentos teóricos que expressa uma reflexão crítica da 

realidade social. Mesmo diante dessa lacuna nos cenários de formação, as residentes ainda 

afirmam que, no programa, as discussões teóricas contribuem para sua formação de residente. 

Por outro lado, se a residente traz a falta de tempo como uma dificuldade para refletir as 

demandas sociais, evidencia-se que o excesso de trabalho e exigência pela produtividade 

comprometeu seus momentos dedicados à apreciação crítica do real. A extensa carga horária 
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destinada aos cenários de prática implica uma fragilização dos espaços de ensino na formação 

da Remu/HU/UFS. 

 

Quando a gente era R1, a gente teve algumas aulas (Bioética, Políticas Públicas, 

Metodologia Científica), [...] eu mesma não consegui aprender muita coisa porque 

não era muito atrativo aquilo. E a gente sabe, né, que o Serviço Social inserido numa 

residência de saúde acaba ficando muito voltado para os conteúdos da doença e para 

mim aquilo ficava muito no abstrato e eu não via contribuir para mim. E, a partir 

desse ano que passamos a ser R2, essas aulas já não existem mais, nossos espaços de 

estudos e reflexão se resumem aos estudos de casos que, infelizmente, às vezes a 

gente tenta puxar uma discussão (isso vejo mais da parte dos R2s) e acaba que a 

gente quando faz uma colocação acaba que parece que estamos criticando a ação do 

outro. [...] E sinceramente com relação aos conteúdos para mim não tem contribuído 

porque hoje eles são inexistentes (Entrevistada D). 

 

Observa-se nessa fala da (Entrevistada D) um fato preocupante para a formação 

profissional do integrante desse programa, tendo em vista uma formação voltada para 

temáticas das doenças o que distancia o profissional de Serviço Social da proposta 

pedagógica.  

Esses conteúdos sinalizados no projeto pedagógico não estão sendo contemplados em 

sua totalidade, conforme relatam as entrevistadas. As disciplinas que foram ministradas ainda 

enfatizam os aspectos biológicos do processo de adoecimento, apesar de algumas delas 

sinalizarem o cuidado integral à saúde dos pacientes. De acordo com as residentes de Serviço 

Social, havia dificuldades em compreender os conteúdos ministrados tendo em vista o tipo de 

metodologia utilizada nas aulas.  

A centralidade da formação em saúde nos aspectos biológicos limita a formação em 

serviço, pois o residente deve compreender outros fatores que envolvem o contexto da saúde: 

os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, etc. As entrevistadas também apontam 

que a ausência nas disciplinas de uma abordagem mais ampla da saúde foi agravada com o 

afastamento do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe da 

residência multiprofissional. Nos primeiros anos da Remu, havia uma parceria com o referido 

departamento, tanto que foi disponibilizada uma docente para ministrar disciplinas na 

residência, como também se viabilizou a participação de docentes como tutoras (mesmo sem 

redução de carga horária de sala de aula na graduação). Atualmente a parceria permanece 

fragilizada e até o presente momento não há professores do DSS/UFS nem ministrando 

disciplinas, nem orientando as residentes. 

Mesmo diante dos inúmeros desafios elencados, uma parte das assistentes sociais 

entrevistadas sinalizou que houve aproveitamento dos conteúdos, principalmente, porque as 

fragilidades teóricas eram superadas nos debates estabelecidos entre os residentes e tutores, 
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preceptores e com as próprias equipes multiprofissionais, ou mediante a iniciativa pessoal dos 

residentes que, individualmente, procuravam suprir as ausências de embasamento teórico da 

residência.  

Ora, temos na Remu/HU/UFS um espaço privilegiado para formação profissional do 

assistente social e dos profissionais da saúde, pois se pode apreender, reaprender e dialogar 

com os sujeitos que envolvem essa realidade social e os conteúdos dados por essa realidade 

podem ser compreendidos em sua totalidade. A partir dessa leitura de uma educação voltada 

para as demandas reais, é possível promover transformações sociais que irão repercutir em 

todas as esferas que envolvem a política de saúde.  

 Ressalta-se que o papel da educação defendido neste trabalho para a formação na 

saúde é voltado para uma práxis libertadora e não deve ser centrado para si, nem para o outro, 

mas sim junto “com” os outros na promoção de mudanças que serão para todos.  

 

4.3 Avanços e desafios para a formação profissional na Remu/HU/UFS 

 

Mesmo que, ao longo desse estudo, as assistentes sociais entrevistadas tratassem de 

alguns progressos e retrocessos colocados ao seu processo de formação profissional na 

Remu/HU/UFS, indagamo-las a respeito dos avanços e desafios postos a formação do 

residente em Serviço Social nesse programa. Os depoimentos abaixo mostram alguns deles: 

 

[...] O que avançou é o mais difícil, porque a gente consegue colocar mais os 

aspectos negativos do que os avanços, inclusive nem sei pontuá-los porque consigo 

apenas sinalizar um pouco de melhorias, que nem chegam a ser um avanço. A 

abertura que a coordenação tem com os residentes é um ponto bom, mas é uma 

abertura que não quer dizer nada porque não há avanços significativos (Entrevistada 

B).  

 

Eu não sei se vai ter nenhum avanço formal na residência [...] (Entrevistada D). 

 

Acredito que o principal avanço dentro de um modelo de saúde pautado no modelo 

médico-hegemônico já é a inserção da profissão de Serviço Social nesse tipo de 

programa, que favorece as discussões do cuidado ao paciente como um todo, em 

seus aspectos culturais, econômicos, sociais, etc. Esse já é um grande avanço, se 

considerarmos que existem outros programas, como o de saúde mental, que não 

conta com a presença do assistente social na equipe [...]. Porque embora existam 

muitos aspectos a serem melhorados, destaco a importância da Remu na qualificação 

da formação profissional. Porque a residência acaba sendo uma extensão da 

universidade, um espaço que aprofunda as discussões sobre a atuação profissional, e 

onde as diversas profissões têm a possibilidade de atuar e continuar o processo de 

aprendizado ao mesmo tempo. Além disso, a residência traz grandes contribuições 

que favorecem a transição para um novo modelo de atenção à saúde, pois 

proporciona a discussão de um cuidado ao paciente que ainda precisa ganhar espaço, 

o cuidado pautado no projeto terapêutico singular, dispositivo fundamental da 

Política de Humanização (Entrevistada G). 
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A partir das falas das entrevistadas, nos depoimentos anteriores e ao longo da 

pesquisa, podem ser sintetizados alguns avanços na residência que têm contribuído com o 

processo de formação profissional do assistente social: 

 a inserção do assistente social em um programa de formação multiprofissional em 

saúde; 

 a oportunidade de reafirmar a importância do assistente social em uma equipe 

multiprofissional em saúde; 

 a inserção da Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso na Atenção Básica; 

 espaço importante que aprofunda as discussões sobre a atuação profissional e onde 

as diversas profissões têm a possibilidade de atuar e continuar o processo de 

aprendizado; 

 o diálogo estabelecido com a Coremu e as possibilidades de intervenções dos 

residentes; 

 o compromisso das residentes, preceptoras e tutoras em Serviço Social com a 

consolidação do Projeto Ético-Político da profissão; 

Com relação aos desafios, as entrevistadas destacam a necessidade de:  

 

[...] melhorar a parte pedagógica pelo compromisso que a residência traz com a 

Política de Saúde do Adulto e do Idoso; melhorar a nossa formação dentro do 

hospital, no sentindo de existir uma relação com nossos preceptores e que eles 

tenham tempo para estar nos orientando (essa também é uma dificuldade, a 

sobrecarga de trabalho que acaba prejudicando as orientações) porque são quatro 

residentes com muitas dúvidas e pouco tempo para revolvê-las junto à preceptoria. 

Ainda precisa melhorar nossa relação com a Residência Médica, esse é um trabalho 

de “formiguinha”, todos os residentes que entrarem vão sofrer os mesmos embates 

por conta da rotatividade dos residentes médicos. Esse é um desafio constante: 

estabelecer uma relação entre a Residência Multiprofissional e a Residência Médica. 

Outra coisa é com relação a ter mais tempo para prática do que para a teoria (aulas), 

a carga horária da residência é um aspecto negativo, porque eu acho que maior 

quantidade de tempo não quer dizer qualidade. São relações que não considero ser 

boas e acho desnecessário as doze horas diárias de residência, deveria reduzir a 

carga horária e equilibrar mais teoria e prática [...] (Entrevistada B). 

 

[...] Com relação aos desafios, tem a questão do que está sendo posto ao residente 

“ser mão de obra barata”, de desqualificar o trabalho do profissional. Você liga o 

processo dinâmico e vai fazendo as coisas sem refletir, porque esse espaço está 

privilegiando isso: o trabalho. Sinto também a coordenação como um desafio e que 

deve ser pensada a maneira como está sendo conduzida a residência, por mais que 

haja disponibilidade da coordenadora, as coisas não andam muito, estão sempre “em 

construção, em construção, em construção”. E já existe um tempo de experiência da 

residência e as coisas não andam e tem sido cada vez mais difícil. Como desafio 

também a questão do desconhecimento de outros profissionais com relação do que é 

a residência (Entrevistada D). 
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[...] É um desafio ainda presente é a articulação da parceria junto ao Departamento 

de Serviço Social [...] A Remu é um programa recente e por isso ainda necessita de 

muitas mudanças. Acredito que uma das principais bandeiras de luta dos residentes 

refere-se ao eixo de aprendizado teórico. Isso porque, infelizmente, a universidade 

ainda é relativamente ausente no apoio ao programa, ficando “a gosto” de poucos 

professores ministrarem as atividades de natureza teórica. Isso é uma falha que ainda 

precisa ser especialmente discutida, porque em se tratando de modalidade de pós-

graduação a Remu não consegue atender a essa questão com a qualidade necessária. 

Um segundo ponto a ser discutido é a carga horária prática semanal exigida para o 

residente. Embora o edital deixe claro a questão da carga horária prática no 

momento da seleção, esse é um tema que gera controvérsias junto aos residentes. 

Acredito que existe uma distribuição que não é equitativa entre as atividades práticas 

e as atividades teóricas. Em se tratando de uma pós-graduação com aprendizado em 

serviço, seria interessante que o residente tivesse mais tempo teórico para 

aprofundar seus conhecimentos, uma vez que, conforme discutido em várias 

situações, o residente não é um profissional para suprir as necessidades do serviço, 

ou seja, “tapar buracos”, mas um profissional que está inserido no serviço para 

contribuir com o mesmo, e para aprofundar a qualidade de sua formação profissional 

(Entrevistada G). 

 

Dessa maneira, podemos pontuar como desafios colocados pelas entrevistadas nesse 

estudo a necessidade de: 

 aprimorar a estrutura do ambulatório do HU para a inserção dos residentes da 

Remu/HU/UFS;  

 melhorar a articulação da preceptoria com a tutoria, inclusive intensificar sua 

participação nas discussões de casos clínicos; 

 divulgar melhor internamente as funções do residente e diferenciar suas atribuições 

dos profissionais de saúde da instituição, além de melhorar a divulgação do 

programa nos espaços de formação superior em saúde; 

 reavaliar os processos metodológicos e melhorar a oferta das disciplinas aos 

residentes, observando a carga horária de disciplinas teóricas e práticas; 

 disponibilizar tempo para os preceptores e tutores orientarem os residentes e 

remunerar esses profissionais por exercerem mais essa atribuição; 

 estabelecer maior articulação com a Residência Médica, principalmente na 

assistência integral a saúde dos pacientes; 

 instigar debates a respeito da carga horária extensa dos residentes; 

 cuidar para que os residentes não se tornem trabalhadores substitutos dos 

servidores públicos;  

 cobrar da Coremu uma postura mais resolutiva. 

Dentro desse contexto de reflexão, algo que aparece de forma recorrente entre as 

entrevistadas é a necessidade de restabelecer a parceria com o Departamento de Serviço 

Social. A seguir, trechos dos depoimentos: 
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Eu ainda acho que precisa da vinculação com o Departamento de Serviço Social, 

porque a gente sentiu na pele a necessidade de ter uma tutoria e trazendo os 

elementos da academia para a gente refletir e discutir, para mim essa ausência foi o 

mais difícil da residência [...] (Entrevistada D).   

 

A melhoria que deveria ocorrer na residência é adesão do Departamento de Serviço 

Social à residência multiprofissional. Acho que o DSS não conhece de perto da 

residência e, se passassem a conhecer de perto, viria que a Remu é tão importante 

quanto o PEAC (Programa de Educação Ambiental de Comunidades Costeiras). A 

coordenação da Remu fez de tudo para suprir essa ausência, até solicitar reunião 

extraordinária junto ao DSS e nada foi modificado e a parceria não foi restabelecida. 

Se o DSS soubesse o quanto contribui para a formação profissional do assistente 

social, se as professoras tivessem tido a oportunidade de ter feito uma residência, 

elas iriam reconhecer a importância da residência para o Serviço Social, 

principalmente na parte prática e a teoria deixou a desejar por não haver essa adesão 

com o DSS (Entrevistada F). 

 

Compreende-se que, na atualidade, são inúmeras as atividades desenvolvidas no 

âmbito acadêmico, o que acarreta a sobrecarga de trabalho para os docentes. Entretanto, sabe-

se também, conforme aponta Mourão (2009, p. 361), que a Residência em Serviço Social é 

“espaço privilegiado de realização da complementariedade entre conhecimentos, além de 

aprimorar o processo de trabalho do Serviço Social, destacando as relações mútuas entre as 

profissões”. Portanto, é um momento ímpar para a formação continuada dos assistentes 

sociais e que poderia servir, inclusive, como elemento de reflexão e possibilidades do 

processo de formação profissional. 

Todos os depoimentos apontam para a importância da presença do Departamento do 

Serviço Social na Residência, principalmente devido à larga experiência dos docentes não só 

para ministrar disciplinas, mas também para orientação e tutoria dos residentes. 

 De forma geral, o que se observou nos depoimentos das entrevistadas é que a inserção 

na residência, as atividades desenvolvidas, a oportunidade da formação em serviço, sempre 

em uma articulação entre teoria e prática nos diversos cenários, além da oportunidade de 

estabelecer uma relação multidisciplinar com profissionais de outras áreas, foram 

fundamentais para a formação profissional dos residentes de Serviço Social. Convém pontuar 

também que vários foram os desafios apontados e que devem servir como reflexão para a 

melhoria da qualidade da Remu/HU/UFS.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo tomou como objeto a formação profissional do assistente social no 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso do 

Hospital Universitário da UFS. O propósito foi analisar as contribuições para a formação 

desse profissional inserido em uma residência que envolve a formação em serviço e a 

integração entre diferentes áreas do saber.   

Os elementos teóricos que nortearam este estudo ajudaram a compreender o processo 

histórico da formação profissional do assistente social no Brasil. Entre os elementos 

destacados, estavam as primeiras escolas ainda na década de 1930; a influência europeia e 

norte-americana; o movimento de renovação da profissão; além da construção do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social. Tudo isso compôs momentos importantes que foram 

subsidiando a formação do assistente social.  

Contribuíram, também, para o entendimento do contexto no qual essa formação 

profissional foi acontecendo, as mudanças ocorridas nas duas últimas décadas, quando o 

ideário neoliberal trouxe a reforma do Estado brasileiro, justificada como saída para o 

momento de crise e pela necessidade de redefinir o papel do Estado e de suas funções. Tal 

reforma que, segundo Behring (2008), caracteriza-se como contrarreforma, além de diminuir 

a presença do Estado na condução das políticas sociais e de estimular a presença do terceiro 

setor, repercute diretamente na vida dos trabalhadores. Isso porque há o aumento do 

desemprego, a expansão das terceirizações, privatizações e outras manobras objetivando a 

flexibilização do mundo do trabalho.  

No tocante aos rebatimentos das reformas neoliberais na política de educação, há a 

reorganização das funções das universidades públicas e de sua autonomia, na medida em que 

a educação superior passa, cada vez mais, a adequar seus processos formativos às 

necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma, intensifica-se a mercantilização das 

produções acadêmicas.  

No caso da saúde, as exigências do ideário neoliberal colocarão em risco as conquistas 

oriundas do movimento de Reforma Sanitária, parcialmente incorporadas na Constituição 

Federal de 1988. Na década de 1990, redefini-se o sistema público de saúde, com a 

incorporação de uma visão mais ampla da saúde pública e com maior distribuição de 

responsabilidades entre os entes federados. Iniciativas como o Programa Nacional de Agentes 
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Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família, no ano de 1993, vão demandar a 

necessidade de formação profissional em saúde voltada às necessidades dos serviços do SUS.   

Na gestão do SUS, há também o fortalecimento da parceria entre o público e o 

privado, principalmente com os investimentos nas Organizações Sociais de Saúde, nas 

Fundações Estatais de Direito Privado e na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que 

se constituem em importantes mecanismos de gestão.  

No campo da formação profissional em saúde, a aprovação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, em 2004, foi um elemento precursor para o surgimento e 

reconhecimento, em 2005, do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde como pós-

graduação lato sensu destinada aos profissionais da saúde. A ação conjuntos dos Ministérios 

da Educação e da Saúde viabilizou uma formação para os profissionais da saúde, exceto o 

médico. Atualmente, tem-se o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

do Adulto e do Idoso em Aracaju-Sergipe, o qual vem sendo desenvolvido no HU/UFS e 

incorpora sete áreas do saber como Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Nutrição, 

Psicologia, Fisioterapia e o Serviço Social. 

Os resultados da pesquisa revelaram que, apesar dos desafios, a modalidade de 

formação multiprofissional em serviço da Remu/HU/UFS tem contribuído para a formação 

profissional do assistente social residente, podendo-se elencar algumas delas.  

Uma primeira contribuição está associada à possibilidade da Remu, enquanto 

educação permanecente em saúde, propiciar a continuidade do processo formativo iniciado 

na graduação com a vivência em estágios (Unidades Básicas de Saúde ou em hospitais), em 

pesquisas na área, no Programa de Educação Tutorial em Saúde e em outros espaços. A 

experiência na residência multiprofissional foi fundamental para a continuidade do processo 

de formação estimulando a participação em eventos científicos, em pesquisas, e em atividades 

de extensão universitária.  

Além disso, a Residência Multiprofissional em Saúde contribuiu com uma vivência na 

qual se estabelece a unidade entre teoria e prática, relação esta mediatizada por meio da 

orientação dos preceptores e tutores. Ela deve ser compreendida como uma relação 

indissociável da realidade concreta, pois não tem como atuar profissionalmente sem o suporte 

teórico. 

Constatou-se também que as atividades desenvolvidas pelas residentes de Serviço 

Social na Remu/HU/UFS contribuíram para a formação profissional destas, especialmente 

aquelas desempenhadas em conjunto com a equipe multiprofissional (formada por 

profissional da Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia), tais 
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como aulas, reuniões, acolhimento multiprofissional, discussões de caso clínico, seminários 

temáticos, palestras e oficinas de educação em saúde. Além desses espaços de articulação 

ensino-serviço e que agregaram novos conhecimentos à formação em Serviço Social na 

saúde, a participação em atividades específicas do Serviço Social, como orientação com a 

tutora e/ou preceptora, plantão social, estágio opcional, entrevista social, evolução em 

prontuário, elaboração de documentos, encaminhamentos à rede de proteção social, 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, entre outras atividades, forneceram elementos 

importantes para a formação profissional do assistente social na saúde. 

Por se tratar de uma modalidade de formação multiprofissional, as ações 

desenvolvidas em equipe evidenciaram o cuidado ético com as discussões de casos clínicos 

dos pacientes, preservando o sigilo profissional e as particularidades éticas de cada profissão. 

Apesar de se preservar as fronteiras de conhecimento de cada área, a formação 

multiprofissional contribuiu para compreender a necessidade de manter a articulação entre as 

diversas áreas, visando a um melhor atendimento às demandas dos pacientes do Sistema 

Único de Saúde, indo além dos entraves da assistência biomédica na medida em que busca a 

atenção integral à saúde do paciente, compreendendo as suas necessidades sociais, 

psicológicas e biológicas (atenção biopsicossocial) e, consequentemente, a qualidade do 

atendimento prestado, tendo em vista a atenção integral e multiprofissional desses sujeitos. 

Apesar de manter as delimitações disciplinares, a formação multiprofissional em saúde 

colabora com a valorização de cada profissão para o cuidado à saúde; com o reconhecimento 

do assistente social como membro importante na equipe de saúde; com uma atuação e 

formação profissional integrada ao planejar, desenvolver e avaliar em grupo as atividades da 

Remu/HU/UFS.  

Com isso, o caráter multiprofissional na atenção à saúde constitui-se como um 

diferencial que permite conhecer, com profundidade, a complexidade dos serviços de saúde e 

as implicações para o exercício profissional. Além disso, a Remu/HU/UFS capacita os 

residentes para atuarem de forma mais propositiva, humanizada e em equipe, diante das 

demandas sociais dos pacientes do sistema público de saúde. Essa modalidade de ensino e 

serviço, por conhecer as interfaces da realidade em uma equipe multiprofissional, possibilita a 

realização do plano terapêutico baseado nas necessidades reais do paciente e com uma única 

direção a partir da pluralidade de saberes. 

Os resultados apontam para a relação entre o ensino a pesquisa e a extensão. Esta 

última vivenciada por meio do estágio, participação em eventos científicos ou realização de 

palestras e oficinas de educação em saúde. A partir da extensão, é possível acumular um 
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conhecimento da realidade, a relação dialógica entre conhecimento científico e o saber 

popular, a troca de saberes com as demais profissões envolvidas na residência em saúde. Por 

outro lado, a pesquisa e o ensino perpassam por vários cenários de formação na 

Remu/HU/UFS, justamente por encontrar na modalidade formação em serviço o terreno fértil 

para produção de conhecimentos.  

O processo de formação profissional do assistente social na Remu/HU/UFS tem 

contado com as importantes contribuições dos cenários de prática, uma vez que se 

constituem em espaços que articulam o ensino com o serviço de saúde e possibilitam uma 

atuação profissional com suporte técnico, supervisão e orientação do preceptor. Por permitir 

uma assistência constante às necessidades dos pacientes, familiares e/ou acompanhantes, 

propicia que a equipe de residentes da multiprofissional sejam os profissionais de referência 

das unidades. As atividades de humanização (por exemplo, a visita estendida na UTI) e de 

educação em saúde (como feira de saúde, criação de grupos, oficinas e palestras educativas) 

nos cenários de prática também contribuíram para a formação profissional do assistente social 

residente. 

 Por meio desses cenários, são estabelecidas relações com diferentes sujeitos presentes 

na realidade hospitalar e fora dela. Fica evidente que a relação do residente de Serviço 

Social com os usuários, profissionais da saúde (HU e UBS) e com os sujeitos que integram a 

Remu (coordenação, assessores, docentes, preceptores, tutores, residentes) cooperam com a 

formação profissional do assistente social nesse programa.  

Cada relação contribui de uma determinada maneira e com objetivos e saberes 

diferentes. A coordenação e os assessores colaboram por meio da gestão, regulamentação, 

organização, avaliação e monitoramento das instâncias administrativas da Remu/HU/UFS. Os 

docentes e tutores contribuem ao ministrarem aulas, seminários temáticos, orientações de 

TTC, inserção em pesquisas e projetos de extensão, dentre outras iniciativas de aprendizagem 

em saúde. Os preceptores, por sua vez, fornecem o suporte ao residente de Serviço Social com 

a articulação do ensino e os serviços de saúde, mediando os conhecimentos teóricos da 

profissão com as demandas cotidianas dos serviços de saúde pública. A relação com os 

profissionais da saúde e os residentes também cooperam com a formação profissional do 

assistente social por meio da relação dialógica acerca das necessidades dos usuários, do 

respeito ao Serviço Social em uma equipe de saúde e pela constante troca de saber, 

preservando as fronteiras do conhecimento de cada profissão.  

Verifica-se, conforme resultados do estudo, que o compromisso em consolidar o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social por parte das preceptoras, tutoras e assistentes 
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sociais das unidades de saúde (HU e UBS) foi um fato determinante no processo evolutivo da 

formação profissional do assistente social residente, cujas reflexões e orientações 

profissionais estiveram sempre em articulação com o arcabouço teórico e metodológico do 

Serviço Social. 

Além das contribuições elencadas anteriormente, alguns desafios foram apontados 

pelas assistentes sociais residentes como elementos importantes para melhorar a formação 

profissional na Remu/HU/UFS. Em um contexto neoliberal e de redução do papel do Estado 

em alguns serviços sociais a exemplo da saúde, tem-se, cada vez mais, a presença do residente 

como substituto de profissionais que deveriam ser contratados por meio de concursos 

públicos. Isso demanda uma sobrecarga de atividades aos residentes e repercute em 

exigências que podem comprometer a formação profissional, a exemplo da carga horária 

extensa (60 horas semanais); da cobrança por produtividade de atendimentos; dos 

encaminhamentos em curto prazo; e outras ações requisitadas pelos gestores aos residentes 

que exigem uma rápida resolutividade.  

O estudo revela, ainda, a necessidade de melhorar os conteúdos transmitidos nos eixos 

de formação da Remu/HU/UFS, especialmente a metodologia utilizada nas disciplinas que 

ainda tem predomínio de conteúdos de caráter biológico, em detrimento dos conteúdos 

sociais, econômicos, culturais, políticos, que implicam também no processo de adoecimento; 

a necessidade de eixos de ensino que abordem mais a respeito de Políticas Públicas e a Saúde 

do Adulto e do Idoso; uma maior articulação com departamentos e setores da UFS, 

objetivando envolver efetivamente os docentes na residência. Ficou evidenciado que muitos 

dos conteúdos constantes no Projeto Pedagógico da Remu/HU/UFS não estão sendo ofertados 

plenamente, fato que compromete a formação profissional dos residentes de Serviço Social. 

As verbalizações das entrevistadas indicam que o número insuficiente de assistentes 

sociais no quadro institucional do HU/UFS compromete a formação das residentes, tendo em 

vista que a ausência destas no caso de afastamentos (mestrado, licenças médicas, atividade 

sindical) dificultou, sobremaneira, as orientações e supervisão das preceptoras, ocasionando 

uma lacuna na preceptoria das residentes.  

Convém pontuar que ainda é um desafio para esse programa de pós-graduação 

estabelecer uma relação de proximidade com o apoio do Departamento de Serviço Social da 

UFS, com participação efetiva de docentes – não apenas nas disciplinas ministradas, mas nas 

orientações, discussões grupais etc. – de forma a qualificar ainda mais esse processo 

formativo dos assistentes sociais.  
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Por fim, é importante considerar que essa modalidade de formação multiprofissional 

com integração do ensino e serviço da saúde – surgida em um contexto de contrarreforma do 

Estado e de desmonte dos direitos sociais, que emerge como uma proposta inovadora de 

articulação de saberes para atender as demandas reais da saúde pública – tem todos os 

elementos para se tornar um programa fundamental para a formação profissional do Serviço 

Social. Contudo, os desafios não impediram os ganhos.  

A formação do assistente social residente não apenas recebeu contribuições das 

demais profissões, como também partilhou saberes e reafirmou sua competência ética e 

profissional nesse novo espaço de atuação e formação profissional em saúde. Portanto, pode-

se afirmar que a hipótese inicialmente pensada foi confirmada. Ou seja, que o Programa de 

Pós-Graduação lato sensu da Remu/HU/UFS tem contribuído para a formação profissional do 

assistente social, mesmo diante de um processo de formação que envolve diferentes áreas do 

saber na saúde e das dificuldades decorrentes da formação em serviço. 

A Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe estabeleceu os primeiros passos para uma 

formação que deve ser permanente, gratuita e de qualidade, com vistas a melhorar a 

assistência prestada no Sistema Único de Saúde brasileiro. Ainda é um programa novo e está 

em processo de redefinição. Nesse contexto, o estudo aqui apresentado representa uma 

primeira contribuição para a discussão da Remu e da formação dos assistentes sociais.  

Espera-se que, a partir dele, sejam instigadas outras pesquisas a respeito desta temática e que 

estas contribuam para a melhoria da formação e atuação profissional do assistente social 

inserido na saúde pública brasileira. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA COM AS 

ASSISTENTES SOCIAIS RESIDENTES DA REMU/HU/UFS 

 

 

QUESTÕES 

 

1. Em qual ano você ingressou na REMU? 

2. Em qual ano você concluiu ou vai concluir a REMU? 

3. Caso tenha terminado a REMU, qual a ocupação atual? 

4. Qual(is) os motivo(s) que te levou(aram) a fazer a REMU/HU/UFS? 

5. Qual sua concepção sobre a REMU/HU/UFS? 

6. Na sua opinião, a REMU/HU/UFS tem contribuído para a formação do assistente social?  

Explique em caso positivo ou negativo, informando como tem ocorrido essa contribuição 

ou não em relação: 

a) Conteúdos 

b) Articulação teoria-prática 

c) Relação ensino-pesquisa-extensão 

d) Metodologia utilizada - Aprendizado em Serviço 

e) Existência de diferentes áreas do saber 

7. Como ocorre a relação do residente em Serviço Social com: o docente; a coordenação; o 

tutor; o(s) preceptor(es); os outros residente; os profissionais do HU e com os usuários?  

Especifique cada um. 

8. Quais as atividades desenvolvidas pelos residentes em Serviço Social na 

REMU/HU/UFS?  

9. Como são preservadas as competências, atribuições privativas dos profissionais residentes 

em Serviço Social mediante uma “formação em serviço” multiprofissional? Há 

dificuldades de compreender o papel de cada um? Há necessidade de delimitar fronteiras 

no cotidiano/realização das ações?   

10. Qual sua avaliação da relação, desafios e contribuições dos cenários de prática 

(enfermarias, ambulatório, Unidade de Saúde da Família) para a formação profissional do 

assistente social residente? 

11. Na sua compreensão, o novo conceito de saúde amparado nos aspectos biopsicossociais 

do adoecimento está sendo preservado na formação profissional do assistente social na 

REMU/HU/UFS? 
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12. Como tem sido a participação do Serviço Social do HU na formação do residente em 

Serviço Social da REMU/HU/UFS?  

13. Quais as contribuições dos setores do Serviço Social (das enfermarias e do ambulatório) 

do HU/UFS para a formação dos residentes em Serviço Social? 

14. Há dificuldades no processo de formação para o assistente social residente inserido nessa 

nova modalidade de formação em saúde? Se positivo quais? 

15. Na sua opinião, há necessidade de mudanças no processo de formação do assistente social 

na REMU/HU/UFS?  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

Projeto de Pesquisa: 

Título: “A Formação Profissional do Assistente Social na Residência Multiprofissional em 

Saúde do HU/UFS” 

Duração: 02 anos 

Mestranda: Kércia Rocha Andrade 

Orientadora: Profª. Dra. Maria da Conceição Almeida Vasconcelos 

 

Prezada voluntária,  

 

Você foi convidada para participar da pesquisa “A Formação Profissional do 

Assistente Social na Residência Multiprofissional em Saúde do HU/UFS”. Este é o trabalho 

de Mestrado de Kércia Rocha Andrade, discente do PROSS/UFS, sob orientação da Profª. 

Dra. Maria da Conceição Almeida Vasconcelos. O objetivo deste trabalho é analisar a 

formação profissional do assistente social no Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe. É importante que você leia este consentimento e compreenda que, a 

participação neste estudo é inteiramente voluntária e que você não precisa responder a 

nenhuma pergunta que não se sinta a vontade em responder.  

Você só será considerada incluída no estudo quando concordar com o que está escrito 

neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para isso é necessário que você 

assine neste documento seu nome completo, número do registro profissional e a respectiva 

data da entrevista.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, iremos fazer algumas perguntas 

baseadas num roteiro semiestruturado elaborado previamente e fundamentado nos objetivos 
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da pesquisa. A entrevista será gravada por meio de um aplicativo de celular próprio para 

gravação de voz.  

Serão entrevistadas as Residentes em Serviço Social da REMU/HU/UFS que estão 

concluindo e as que já finalizaram o programa. Você não obterá nenhum benefício direto 

neste estudo, porém estará contribuindo para a ampliação do entendimento da interação e 

formação do Assistente Social numa equipe Multiprofissional em Saúde. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e será mantido 

sigilo sobre sua participação. Os dados serão divulgados de modo que não permitam a sua 

identificação. 

Você possui total liberdade em recusar ou desistir de participar desta pesquisa,. Caso 

deseje desistir, comunique-se com a orientadora do trabalho, ou com a própria pesquisadora. 

Você tem a garantia de que não haverá qualquer prejuízo em relação ao seu trabalho na 

Instituição.  

Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa, você pode entrar em contato 

com a orientadora do trabalho, Profª. Dra. Maria da Conceição Almeida Vasconcelos, ou com 

a mestranda Kércia Rocha Andrade, no e-mail kerciarocha@hotmail.com ou no telefone (79) 

2105-6357 do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PROSS/UFS), Cidade 

Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze - 

CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO: 

 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora, Kércia Rocha 

Andrade, e ter entendido o que me foi explicado a respeito da pesquisa “A Formação 

Profissional do Assistente Social na Residência Multiprofissional em Saúde do HU/UFS”, 

consinto em particular do presente Protocolo de Pesquisa.  

 

São Cristóvão/SE, ______ de ______________________ de _______.  

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da entrevistada voluntária 

 

 

__________________________________________ 

Kércia Rocha Andrade 

 (Pesquisadora responsável) 

 

 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa pesquisa, 

favor entrar em contato com o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PROSS/UFS) no telefone (79) 

2105-6357, localizado na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim 

Rosa Elze - CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE.  

 

 


