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RESUMO  

 

O estudo ora apresentado tem como objetivo identificar o debate realizado por assistentes 

sociais no tocante à relação entre o Serviço Social e a Residência Multiprofissional em Saúde. 

Nesse sentido, objetiva apresentar reflexões sobre essa modalidade de pós-graduação lato 

sensu na atualidade, a partir do processo de sucateamento das políticas de Saúde e Educação 

Superior. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada a partir de duas estratégias 

metodológicas: análise documental e revisão das produções acadêmicas elaboradas por 

assistentes sociais entre os anos 2005-2018. Optamos por esse período, pois 2005 é o marco 

da regulamentação da Residência Multiprofissional em Saúde. A partir da análise das 

dezessete produções acadêmicas selecionadas, identificamos que - ao refletirem sobre o 

Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde - os assistentes sociais, 

majoritariamente inseridos em Programas de Residências pertencentes à alta complexidade, 

abordam sobre a formação na residência; a atuação do assistente social na saúde; e reflexões 

teóricas sobre a particularidade dessa modalidade de pós-graduação lato sensu. 

  

Palavras-chave: Serviço Social. Residência Multiprofissional em Saúde. Saúde. 
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ABSTRACT  

 

The present study aims to identify the debate realized by social workers with respect to Social 

Work and Multi Professional Health Residency. In this context, it aims to present reflections 

on this modality of post-graduation lato sensu at the present time, from the process of ruin 

Health System and Higher Education policies. This study it is a qualitative research based on 

two methodological strategies: documentary analysis and review of the academic productions 

elaborated by social workers between the years 2005-2018. Based on the analysis of 

seventeen selected academic productions, was identified that - when reflecting on Social 

Work and Multiprofessional Residency in Health – social workers, most of whom are 

included in Residency programs act in High Complexity, discuss about training Residency; 

the social worker's role in health; and theoretical reflections on the particularity of this 

modality of post-graduation lato sensu. 

 

Keywords: Social work. Multiprofessional Residency in Health. Health. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo possui como temática o Serviço Social e a Residência 

Multiprofissional em Saúde (RMS). Os Programas de Residências Multiprofissionais e em 

Áreas Profissionais da Saúde constituem uma modalidade de ensino de Pós-Graduação lato 

sensu, voltada para educação em serviço e destinada às profissões que compõem a área da 

saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional, excetuada a área Médica (BRASIL, 2005a; BRASIL, 

2012).   

Esses Programas deverão ser orientados tanto pelos princípios quanto pelas diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS),
1
 de acordo com as necessidades e realidades locais e 

regionais identificadas (BRASIL, 2012).
2
   

A Residência em Área Profissional da Saúde foi criada a partir da promulgação da lei 

nº 11.129 de 2005 (BRASIL, 2005a),
3
 e a Residência Multiprofissional em Saúde foi 

instituída pela Portaria Interministerial nº 2.117 de 2005 (BRASIL, 2005d). Assim, a 

Residência em Saúde é considerada uma modalidade de pós-graduação para diversas 

profissões, dentre elas, o Serviço Social.
4
 

                                                           
1
 O SUS, integrante da Seguridade Social, foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), nº 8.080 de 1990, e pela Lei Complementar, nº 8.142 de 

1990.  Esse Sistema é fruto do Projeto de Reforma Sanitária, elaborado a partir de meados dos anos 1970. 

Propõe “a defesa da universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais” (CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL/CFESS, 2010, 19). Constituem como uns dos princípios do SUS: a 

universalização, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e participação 

popular.  
2
 Para ser considerada Residência Multiprofissional não é necessário abarcar todas as profissões, mas, sim, a 

existência de pelo menos três profissões. O Programa de Residência em Saúde que possui apenas uma profissão 

é denominado uniprofissional. 
3
 Importa destacarmos que essa lei instituiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM; criou o 

Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude. Portanto, é somente em seu 13º 

artigo que a Residência em Área Profissional da Saúde é instituída. De acordo com a referida legislação, a 

Residência pode ser compreendida como um “[...] programa de cooperação intersetorial para favorecer a 

inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas 

prioritárias do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2005a). Além disso, essa lei também criou a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Tanto a organização quanto o funcionamento 

são compartilhados entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 

2005a).  
4
 De acordo com Castro (2013), a inserção do Serviço Social em Residências em Saúde ocorre principalmente 

nos programas de modalidade multiprofissional. Portanto, neste trabalho, optamos em adotar o termo Residência 

Multiprofissional em Saúde, porém sem desconsiderar a modalidade uniprofissional na realização da nossa 

pesquisa.  
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O interesse em estudar esse tema é fruto da nossa inserção enquanto assistentes sociais 

residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), no período de 2014-2016, e de pesquisas ao 

longo da nossa trajetória acadêmica no âmbito da graduação. Assim, desde a graduação, a 

formação profissional nos instiga. E aqui entendemos que as pesquisas para o conhecimento 

da realidade deverão ser permanentes, sendo estas fontes instigadoras para os 

questionamentos dos assistentes sociais.
5
  

Durante o período da Residência Multiprofissional em Oncologia foi possível 

compartilharmos experiências não somente com profissionais residentes do Serviço Social, 

mas também de diversificadas categorias. A participação em eventos durante tal período 

promoveu debates e reflexões sobre a área da Saúde e sobre os Programas de Residências, via 

relatos dos residentes com diferentes formações e inseridos em Programas de diversificadas 

instituições, momento este que se revelou enriquecedor para o processo de qualificação 

profissional.  

Essa modalidade de formação, que não se desenvolve sem o trabalho, está 

apresentando um crescimento expressivo em nosso país (SILVA, 2016). Nessa direção, se em 

2005 ocorreu uma expansão dos Programas de Residência voltados para a Saúde da Família, 

em 2010, pelo que nos indica a pesquisa de Silva (2016), essa expansão aconteceu voltada 

para as unidades hospitalares.  

Desse modo, a formação dos assistentes sociais, via Programas RMS, está sendo 

realizada nas atuais configurações da Política de Saúde e Educação, portanto, nos “novos 

modelos de gestão”
6
 dos Hospitais Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior 

– IFES (SILVA, 2016; 2018a).    

Importa enfatizarmos que as entidades representativas do Serviço Social promoveram 

ricos debates sobre a Residência em Saúde, como “O Seminário Nacional sobre Residência 

                                                           
5
 Entendemos que a formação profissional não se limita na graduação. Portanto, a formação deverá permanecer 

durante toda a trajetória profissional, visto que os assistentes sociais deverão ter compromisso com o 

aprimoramento intelectual e com a qualidade dos atendimentos prestados, conforme é apontado pelo Código de 

Ética da profissão (BRAZ; RODRIGUES, 2013). Ademais, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 

corroboram a necessidade da investigação e da formação permanente dos assistentes sociais (IAMAMOTO, 

2010).   
6 Em nosso país, a privatização da saúde se expressa de diversificadas formas, e os “novos modelos de gestão” - 

Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Fundações 

Estatais de Direito Privado (FEDP) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - são considerados 

uma destas formas (CORREIA; SANTOS, 2015). Tais empresas privadas não visam priorizar os princípios e 

diretrizes do SUS, mas, sim, a lucratividade, o que resulta na contratação de profissionais da saúde via contratos 

precários e flexibilizados (CASTRO, 2013).  
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em Saúde e Serviço Social”, organizado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),
7
 

demonstrando a importância de reflexões sobre este espaço de inserção dos Assistentes 

Sociais.  

 Nessa direção, a presente proposta de estudo objetiva identificar o debate realizado por 

assistentes sociais no tocante à relação entre Serviço Social e a Residência Multiprofissional 

em Saúde. Objetivamos, assim, apontar reflexões, diante da atual conjuntura brasileira, sobre 

esta modalidade de pós-graduação lato sensu, como espaço de inserção dos assistentes 

sociais.  

Em relação aos objetivos específicos, esta pesquisa busca: i) Refletir de que forma as 

atuais modificações das Políticas de Educação e Saúde reverberam na Residência 

Multiprofissional em Saúde, ii) Refletir sobre a particularidade desta modalidade de Pós-

Graduação lato sensu; iii) Mapear as produções elaboradas por assistentes sociais durante o 

período 2005-2018 no tocante à relação entre Serviço Social e Residência em Saúde; iv) 

Identificar nessas produções  as principais discussões, os espaços de inserção dos assistentes 

sociais e os desafios postos à formação e ao trabalho desses profissionais no contexto da 

RMS.  

Os seguintes questionamentos conduziram as nossas reflexões presentes nessa 

dissertação: Como que o processo de sucateamento das políticas sociais, em especial a de 

Educação Superior e da Saúde, ocasiona impactos na formação/trabalho dos assistentes 

sociais, no contexto dos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde? E qual a 

ênfase dada pelos assistentes sociais nas produções referentes a essa modalidade de pós-

graduação e o Serviço Social? 

Ao buscarmos compreender a particularidade da Residência Multiprofissional em 

Saúde, bem como as suas contradições, adotamos como método para a elaboração da presente 

dissertação o materialismo histórico-dialético.  

Cabe enfatizarmos que, de acordo com Kosik (1967), a realidade consiste na unidade 

de fenômeno
8
 e essência. Esses possuem uma íntima ligação, não sendo, deste modo, 

radicalmente diferentes. Porém, para alcançar o conhecimento desejado, é preciso atingir a 

                                                           
7 Seminário realizado em 2016. A publicação intitulada “Residência em Saúde e Serviço Social: subsídios para 

reflexão”, publicada pelo CFESS, também constitui um dos exemplos que demonstram o reconhecimento da 

necessidade de se abordar essa temática pelas entidades.  
8
 Enquanto a essência é oculta, o fenômeno se manifesta imediatamente e com maior frequência (KOSIK, 1967).  
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essência do fenômeno, bem como é necessária a decomposição do fenômeno e da essência, 

visto que sem esta separação não há conhecimento.  

O conhecimento parte da aparência. Tal aparência é importante, porém ao mesmo 

tempo que ela revela, ela oculta, mistifica (KOSIK, 1967). Dessa maneira, para Marx, 

conhecer é “negar” a aparência, o que não significa ignorá-la, visto que ela é de grande 

importância, conforme mencionamos, porém é necessário ir além da empiria (NETTO, 2009).  

Assim, partimos do pressuposto que sujeito e objeto interagem dialeticamente 

(LEFEBVRE, 1991). Para Marx, o objeto existe independente da vontade do sujeito. Esse, por 

sua vez, através da sua racionalidade, busca desvelar a essência do objeto, extraindo do 

mesmo as suas múltiplas determinações (NETTO, 2009).   

 Ao capturar a estrutura e dinâmica do objeto, “[...] o pesquisador a reproduz no plano 

do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no 

plano ideal, a essência do objeto que investigou” (NETTO, 2009, p. 22).    

Portanto, a realidade não deverá ser apenas para a contemplação (MARX, 2001), ela é 

o ponto de partida e também o ponto de chegada. É a partir do objeto que o pesquisador irá 

realizar a produção do conhecimento. Desse modo, durante a pesquisa, sujeito e objeto 

possuem uma relação fundamental (NETTO, 2009).  

Assim, com a finalidade de compreendermos o nosso objeto, buscaremos a essência do 

mesmo (KOSIK, 1967). Após alcançar as determinações mais simples, será preciso fazer o 

caminho de volta, visto que o conhecimento teórico é - de acordo com Marx - o conhecimento 

do concreto, porém este não se oferece de forma imediata ao pensamento. Portanto, é 

necessário “[...] ser reproduzido por este e só „a viagem de modo inverso‟ permite esta 

reprodução” (NETTO, 2009, p. 44).   

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, a presente proposta de estudo 

trata-se de uma pesquisa qualitativa e pauta-se em duas estratégias metodológicas: análise 

documental e revisão da produção de artigos e dissertações.  

Para identificarmos os debates realizados por assistentes sociais no tocante à relação 

entre Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde, a partir do recorte temporal 

2005-2018, realizamos uma pesquisa no catálogo de teses e dissertações da Plataforma da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
9
 pois  

                                                           
9
 “Fundação do Ministério da Educação (MEC), [que] desempenha papel fundamental na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação”. 

Disponível em: http://www.capes.gov.br/historia-e-missao. Acesso em 26.mai.2018.  

http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
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consideramos que essas produções apresentam um importante acúmulo teórico, e nas  revistas 

de grande circulação, vinculadas aos Programas de Pós-graduação na área de Serviço Social 

e/ou com pertinência histórica para o Serviço Social (classificação Qualis CAPES A1, A2, 

B1, B3
10

), sendo essas: Katálysis,  Serviço Social e Sociedade, Argumentum, Em Pauta, 

Revista de Políticas Públicas (UFMA), SER Social, Textos & Contextos, Temporalis e Serviço 

Social & Saúde.  

Acreditamos que a sistematização e reflexões sobre a temática contribuirão para 

fomentar os debates acerca da inserção dos assistentes sociais no campo da Saúde. Ademais, 

abordar como a RMS está se configurando nos dias atuais é primordial, visto que uma das 

propostas apresentadas através desta modalidade de Pós-Graduação lato sensu é formar 

profissionais para o SUS. Então, é importante refletirmos sobre a formação/trabalho desses 

profissionais, bem como sobre o sucateamento deste sistema de Saúde.  

Nessa direção, este trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo, 

abordaremos a particularidade da Política de Saúde e de Educação Superior no Brasil, dando 

ênfase à atual conjuntura. Portanto, de forma inicial, demonstraremos alguns elementos que 

particularizam a formação social e histórica do Brasil, um país capitalista dependente, para 

assim identificarmos o papel do Estado e a sua relação com as políticas sociais.   

 Dessa forma, problematizaremos também a contrarreforma do Estado e as suas 

inflexões na Política de Saúde e de Educação, destacando as características dessas políticas, 

principalmente nos anos 2000, visto que a regulamentação da Residência Multiprofissional 

em Saúde ocorreu em 2005 e a sua expansão a partir de 2010.  

No segundo capítulo, abordaremos sobre a Residência Multiprofissional em Saúde, 

dando ênfase à sua natureza, a partir de reflexões sobre a sua historicidade, destacando o 

papel e a importância dos principais sujeitos (residentes, preceptores e tutores). Esses sujeitos 

fazem parte dos Programas de Residência no processo de ensino-aprendizagem, dessa forma, 

buscaremos identificar como são constituídos os desafios para uma formação qualificada dos 

assistentes sociais neste contexto. Destacaremos elementos importantes que caracterizam essa 

modalidade de Pós-Graduação lato sensu, a qual se tornou uma política de formação após a 

constituição do SUS.  

                                                           
10

 “A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação [da CAPES] e passa por processo anual de 

atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; 

B2; B3; B4; B5; C - com peso zero”. Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-

apoio/classificacao-da-producao-intelectual. Acesso em 17.jul.2018.  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
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Abordaremos ainda, neste capítulo, breves considerações sobre o Serviço Social na 

área da Saúde, enfatizando a relação entre Projeto Ético-Político e o Projeto de Reforma 

Sanitária brasileira, pois acreditamos que esta articulação deverá fundamentar a inserção dos 

assistentes sociais nos Programas de Residência em Saúde (CFESS, 2017).  

Por fim, no último capítulo da dissertação, apresentaremos os resultados da pesquisa, 

ou seja, a relação entre o Serviço Social e a Residência Multiprofissional em Saúde, a partir 

das produções realizadas por assistentes sociais. Procuraremos, assim, demonstrar as 

tendências que vêm sendo construídas neste debate no âmbito do Serviço Social, bem como as 

principais discussões, os espaços de inserção e os desafios postos aos assistentes sociais no 

contexto dessa modalidade de formação, a partir dos materiais selecionados. 
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CAPÍTULO I – AS PARTICULARIDADES DO CAPITALISMO NO BRASIL E AS 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE SAÚDE 

 

 

Neste primeiro capítulo, objetivamos abordar algumas particularidades do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
11

 Partimos do pressuposto que tais considerações 

contribuirão para o entendimento das políticas sociais na atual conjuntura, especialmente a de 

Saúde e a de Educação Superior, consideradas focos do nosso estudo, na medida em que nos 

propomos a debater sobre a relação entre o Serviço Social e a Residência Multiprofissional 

em Saúde. 

Sendo o Brasil pertencente à periferia do capitalismo mundial, entendemos que 

existem especificidades do papel do Estado e do surgimento e desenvolvimento das políticas 

sociais em nosso país. Portanto, é importante identificarmos como se gestam as políticas 

sociais brasileiras neste contexto, as quais são atravessadas por esta particularidade ao longo 

de sua consolidação sócio-histórica. 

Pretendemos também, neste primeiro capítulo, mencionarmos sobre a reconfiguração 

da Política de Educação Superior e da Política de Saúde, a partir da década de 1990, com 

ênfase nos anos 2000. Em tempos de contrarreformas, é crucial trazermos elementos destas 

políticas para refletirmos sobre a modalidade de Pós-Graduação lato sensu denominada 

Residência Multiprofissional em Saúde e a sua relação com o Serviço Social. 

 

1.1 Capitalismo dependente e a configuração das Políticas Sociais no Brasil: subsídios 

para compreensão das políticas de Educação Superior e de Saúde  

 

O modo de produção capitalista, que possui como lei absoluta a produção da mais-

valia (MARX, 1971), se desenvolveu em diferentes países por meio de distintas fases, 

                                                           
11

 Ao caracterizarmos brevemente o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, teremos como base o conceito de 

Florestan Fernandes denominado capitalismo dependente, elaborado a partir da perspectiva marxista. Esse 

conceito foi desenvolvido a partir da crítica das relações entre os países periféricos e imperialistas 

(desenvolvimento desigual da economia mundial) e da associação entre elementos “modernos” e “arcaicos” no 

desenvolvimento econômico e social dos países periféricos (desenvolvimento combinado) (LIMA, 2009), que - 

de uma determinada forma - impacta o processo de construção histórica das políticas sociais brasileiras, 

sobretudo a de Saúde e Educação, consideradas focos do nosso estudo. O referido sociólogo - por meio dos 

estudos de Lênin (imperialismo) e Trotsky (lei de desenvolvimento desigual e combinado) - buscou compreender 

o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ao analisar o capitalismo na América Latina, em especial o nosso 

país, Florestan Fernandes nega o subdesenvolvimento como um atraso, bem como a superação do mesmo por 

meio do crescimento econômico (CARDOSO, 1997).   
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tornando-se um sistema global. Pautado na propriedade privada dos meios de produção e na 

exploração da classe trabalhadora, este sistema expandiu fazendo com que cada nação, 

mesmo que em momentos históricos distintos, passasse a se submeter às regras capitalistas 

(NOVACK, 1988).  Portanto:  

[...] cada país [...] foi levado à estrutura das relações capitalistas e se viu sujeito às 

suas leis de funcionamento. Enquanto cada nação entrou na divisão internacional do 

trabalho sobre a base do mercado mundial capitalista, cada uma participou de forma 

peculiar e em grau diferente na expressão e expansão do capitalismo, e jogou 

diferente papel nas distintas etapas de seu desenvolvimento (NOVACK, 1988, p. 

34). 

 

O capitalismo deverá ser compreendido principalmente como um sistema marcado 

pela complexidade da realidade sociocultural. No Brasil, este modo de produção, assim como 

nos demais países latino-americanos, surgiu devido à “expansão da civilização ocidental” 

(FERNANDES, 2008). Nesse sentido, “o capitalismo transformou-se, através da história, 

segundo uma velocidade demasiado acelerada para as potencialidades históricas dos países 

latino-americanos” (FERNANDES, 1975, p.11).  

Portanto, o nosso país foi inserido de forma subordinada e dependente na economia 

mundial. O capitalismo dependente, que assim como o capitalismo avançado possui várias 

formas (FERNANDES, 2008), é compreendido a partir do capitalismo monopolista, em sua 

fase imperialista, a etapa superior do modo de produção capitalista, conforme foi pontuado 

por Lênin (2012).     

De acordo com Lênin (2012), na fase imperialista do capitalismo, a concorrência é 

transformada em monopólio. Sendo assim, a produção é integralmente socializada e a 

apropriação permanece a ser privada. O imperialismo é caracterizado pelo referido autor 

“como superestrutura do capitalismo monopolista, forma política de dominação do capital 

financeiro sobre a sociedade burguesa” (SAMPAIO JR, s/data, p. 14).   

O desenvolvimento capitalista no Brasil foi analisado por Florestan Fernandes a partir 

da teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Foi através desta teoria que Leon 

Trotsky
12

 buscou dar conta das contradições tanto econômicas quanto sociais dos países 

pertencentes ao capitalismo periférico (LOWY, 1995). Ou seja, de acordo com Trotsky 

(1967), no tocante aos seus estudos sobre a Rússia, as conquistas dos países centrais são 

                                                           
12 A partir da perspectiva de totalidade contraditória, Trotsky apontava que as regiões “coloniais” e 

“semicoloniais” não superariam o atraso passando para um “estágio” superior dentro do sistema capitalista. Estas 

regiões não poderiam desenvolver a sua história em separado, visto que - a partir da fase imperialista - o modo 

de produção capitalista não daria mais espaço para os desenvolvimentos ditos “autônomos” (DEMIER, 2007). 
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assimiladas pelos países periféricos. As absorções realizadas por esses países não ocorrem por 

meio da reprodução das etapas dos países centrais, pois o modo de produção capitalista não 

possibilita que o desenvolvimento de distintos países seja realizado da mesma forma.    

Na contingência de ser rebocado pelos países adiantados, um país atrasado não se 

conforma com a ordem de sucessão: o privilégio existe – autoriza um povo ou, mais 

exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes do prazo previsto, passando 

por cima de uma série de etapas intermediárias (TROTSKY, 1967, p. 24).
13

  

 

Nesse contexto, para o entendimento da formação sócio-histórica do Brasil, e 

posteriormente para a compreensão da configuração das políticas sociais brasileiras, é 

importante elencarmos três considerações realizadas por Fernandes (2008). Em primeiro 

lugar, como já mencionamos, o referido sociólogo destaca que a origem do Brasil está 

atrelada à expansão do mundo ocidental moderno e ao papel desempenhado pela colonização 

portuguesa. Esta colonização implica que o regime estamental seja revitalizado por meio da 

articulação entre a grande plantação, o trabalho escravo e a expropriação colonial.    

 Outra consideração diz respeito à formação do Estado Nacional independente. A sua 

origem tem como base a ausência de ruptura do regime de castas e estamentos, ou seja, estas 

não sofreram nenhuma crise. Desse modo, a formação do Estado Nacional independente 

ocorreu sem alteração na organização da economia e da sociedade (FERNANDES, 2008).  

Sob esse aspecto, a inclusão da economia brasileira no mercado mundial representou 

um simples episódio do ciclo de modificações dos laços coloniais, no quadro 

histórico criado pela elevação da Inglaterra à condição de grande potência colonial. 

Os laços coloniais apenas mudaram de caráter e sofreram uma transferência: 

deixaram de ser jurídico-políticos para se secularizarem e se tornarem puramente 

econômicos; passaram da antiga Metrópole lusitana para o principal centro de poder 

do imperialismo econômico nascente (FERNANDES, 2008, p. 24).  

 

  Tal processo resultou na vinculação da Nação ao neocolonialismo.
14

 O 

neocolonialismo provocou implicações para o desenvolvimento capitalista brasileiro tanto no 

nível de cunho político quanto no nível econômico. Em relação ao nível político como 

revolução, o neocolonialismo resultou: 

                                                           
13 Ocorre uma “[...] assimilação dos elementos mais modernos das nações avançadas e sua adaptação a 

condições materiais e culturais arcaicas. Esta superposição dialética entre inovações tecnológicas, políticas e 

culturais produzidas pelos países avançados e relações sociais muitas vezes pré-capitalistas presentes nos 

ambientes atrasados se constituiria na essência combinada do desenvolvimento capitalista realizado pelos países 

retardatários, especialmente pelos ´coloniais´ e ´semicoloniais´” (DEMIER, 2007, p. 02, grifos do autor). 
14

 A seguir, iremos pontuar sobre o neocolonialismo, uma das quatro formas de dominação externa que os países 

latino-americanos enfrentaram.  
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[...] formas preexistentes de exploração colônial, de fundamento “legal”; na 

reorganização do fluxo interno do excedente econômico, o qual deixou de ser 

estritamente regulado a partir de fora; e na transferência do poder político 

institucionalizado para as elites nativas (ou seja, as elites dos estamentos senhoriais) 

(FERNANDES, 2008, p. 24).   

 

 

 De modo diferente do nível político, o nível econômico não apresentou consequências 

revolucionárias. Estas não proporcionaram alterações nas estruturas sociais e econômicas do 

mundo colonial. Portanto, responderam às necessidades das elites senhoriais nativas e as “do 

mercado mundial, em relação ao qual a economia tropical preenchia uma função 

especializada, de natureza heteronômica” (FERNANDES, 2008, p. 25, grifos do autor).  

  Na terceira consideração, Fernandes (2008) enfatiza que a Independência foi marcada 

pela presença da revolução política e pela ausência da revolução econômica. Dito de outra 

forma, embora tenha ocorrido a ruptura com o sistema colonial antigo, do ponto de vista 

econômico, o Brasil não se tornou independente. Porém a emancipação política disfarçava os 

laços novos de dependência colonial, visto que “[...] aos poucos iria adquirir o significado e as 

proporções de um amplo processo de transplantação de gente, de técnicas ou instituições 

sociais e de ideias de vida da Europa para o meio brasileiro” (FERNANDES, 2008, p. 24-25). 

 No Brasil, foi com o rompimento do antigo sistema colonial que a economia 

exportadora adquiriu significado capitalista interno. Embora tenha ocorrido essa ruptura, 

manteve “[...] sua organização e funções extracapitalistas, nas quais repousava o poder 

econômico, social e político dos grandes proprietários rurais, mesmo após o desaparecimento 

da escravidão, a desagregação do regime de castas e a universalização do trabalho livre” 

(FERNANDES, 2008, p. 26).   

 No tocante à modernização, Florestan (2008) destaca que ela equivale à europeização 

dos níveis de aspiração das classes dominantes. Ocorreu uma transferência no âmbito das 

normas, instituições e valores sociais em busca do direcionamento de comportamentos.  

Cabe destacarmos a existência de uma “condição colonial permanente”, visto que: 

Esta condição se altera continuamente: primeiro se prende no antigo sistema 

colonial; depois, se associa ao tipo de colonialismo criado pelo imperialismo das 

primeiras grandes potências mundiais na atualidade, vincula-se aos efeitos do 

capitalismo monopolista na integração da economia internacional. Ela se redefine no 

curso da história, mas de tal modo que a posição heteronômica da economia do país, 

em sua estrutura e funcionamento, mantém-se constante. O que varia, porque 

depende da calibração dos fatores externos envolvidos, é a natureza do nexo de 

dependência, a polarização da hegemonia e o poder de determinação do núcleo 

dominante (FERNANDES, 2008, p. 27).  
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Os países da periferia do capitalismo sofreram quatro tipos de dominação externa. Tais 

dominações tornaram os países da América Latina em meios de acumulação do capital em 

prol dos países centrais. A transformação da natureza do capitalismo nos Estados Unidos e na 

Europa ocasionava a absorção de uma organização capitalista de economia e da sociedade. 

Tal fato desencadeou o surgimento dos padrões de dominação (FERNANDES, 1975).  

 O nosso país vivenciou todas as formas de dominação, sendo estas: colonialismo, 

neocolonialismo, imperialismo e imperialismo total (FERNANDES, 1975). O primeiro tipo 

de dominação externa, denominado colonialismo, estabelecido em consonância com as 

condições econômicas, culturais e políticas do “antigo sistema colonial”, tinha um caráter 

ilimitado de exploração em prol dos benefícios dos colonizadores e das Coroas. “Isso foi 

conseguido pela transplantação dos padrões ibéricos de estrutura social, adaptados aos 

trabalhos forçados dos nativos ou à escravidão [...]” (FERNANDES, 1975, p. 13, grifos 

nossos).  

A fragmentação do antigo sistema colonial possibilitou o surgimento do 

neocolonialismo. Esta segunda fase de dominação foi marcada pelo controle de mercado dos 

processos econômicos pelos países dominantes (FERNANDES, 1975). O neocolonialismo 

possui como marco o incentivo da revolução industrial na Europa. E, posteriormente a esta 

fase, iniciou-se o imperialismo como a terceira forma de dominação externa. Nesse contexto, 

o capitalismo dependente surgiu na América Latina, visto que as mudanças do capitalismo na 

Europa desencadearam “novas formas de articulação das economias periféricas da América 

Latina, na direção dos dinamismos das economias capitalistas centrais” (FERNANDES, 1975, 

p. 16).  

O último padrão, imperialismo total, é marcado pela expansão das grandes empresas 

corporativas, as quais possibilitaram o surgimento do capitalismo monopolista nos países 

latino-americanos. Nessa fase, os Estados Unidos se apresentam como uma superpotência, 

que irá compartilhar tal dominação externa juntamente com o Japão e com outros países 

europeus.  

O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza a 

dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o 

controle da natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a 

educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a 

modernização da infra e da superestruturas, os expedientes financeiros ou do 

capital, o eixo vital da política nacional etc. (FERNANDES, 1975, p. 18, grifos 

nossos).  
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 Esse tipo de dominação externa evidencia que os mais avançados países da América 

Latina se deparam com dificuldades para o rápido crescimento econômico, cultural e social de 

forma autônoma (FERNANDES, 1975). Ademais, “[...] enquanto o antigo imperialismo 

constituía uma manifestação da concorrência nacional entre economias capitalistas avançadas, 

o imperialismo moderno representa uma luta violenta pela sobrevivência e pela supremacia do 

capitalismo em si mesmo” (FERNANDES, 1975, p.21).  

Embora as sociedades da periferia sejam consideradas capitalistas, é ilusório entendê-

las como uma cópia do modelo original e também que existem possibilidades de atingirem um 

estágio de evolução considerado normal do capitalismo (FERNANDES, 2008). Tais questões 

demonstram que o capitalismo nos países dependentes, como é o caso brasileiro, tem 

especificidades. As sociedades pertencentes à periferia do capitalismo não se desenvolveram 

economicamente de modo autossuficiente, pois não tiveram uma acumulação originária de 

capital (FERNANDES, 2008).
15

 

 Conforme fora mencionado, o capitalismo dependente não possui um único modelo. O 

Brasil, por exemplo, possui o tipo mais complexo de capitalismo dependente (FERNANDES, 

2008). A expansão interna desse sistema ocorreu de forma combinada: determinação a partir 

de fora e a partir de dentro, “[...] que calibrou (e está calibrando) os dinamismos da sociedade 

de classes em função dos requisitos de padrões dependentes de desenvolvimento capitalista”. 

(FERNANDES, 1975, p. 75).  

  De acordo com Fernandes (2008, p. 59), o interesse de classe está articulado às 

relações de produção de mercado. Para o entendimento desse vínculo, o referido autor 

considera as primordiais características do “[...] sistema econômico e da ordem econômica 

sob o capitalismo dependente”. Sendo estas: i) a inexistência de integração do sistema 

econômico do mesmo modo que ocorre sob o capitalismo avançado; ii) a ordem econômica 

revela “[...] o conjunto de tendências que, no momento correspondente, regulam as situações 

econômicas (ou algumas de suas fases) em bases propriamente capitalistas” (FERNANDES, 

2008, p. 59).  

 A primeira característica supracitada se constitui como:  

[...] parte inelutável do capitalismo dependente: grande parte do excedente 

econômico é gerada pela exportação de produtos primários, e a organização da 

                                                           
15 O que não podemos perder de vista é que o subdesenvolvimento é mantido a partir de dentro, porém gerado e 

regulado a partir de fora, e que a sua existência é condicionada às escolhas e aceitações (FERNANDES, 2008). 
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produção, nesse setor, dificilmente poderá evoluir para formas especificamente 

capitalistas, sem elevar os custos a níveis demasiado altos (FERNANDES, 2008, p. 

59). 

 

 A existência e a exploração de formas arcaicas combinadas com outras formas, 

podendo ser até ultramodernas, possuem papel importante em prol do agente econômico 

privilegiado. Nessa direção, “[...] os dinamismos de uma economia capitalista dependente não 

conduzem à autonomia, mesmo sob condições favoráveis de crescimento econômico” 

(FERNANDES, 2008, p. 61).  

 A segunda característica supracitada, assim como a primeira, é decorrente do 

capitalismo dependente, ou seja:  

Mesmo na fase colonial de sua formação, as atividades econômicas que se 

desenrolavam no nível do mercado mundial eram reguladas em bases capitalistas 

(ou seja, dos mecanismos inerentes a esse mercado). Com a emancipação política e a 

constituição de uma economia nacional, o mercado interno incluiu várias outras 

fases das atividades econômicas no núcleo das ações orientadas pelo cálculo 

capitalista (FERNANDES, 2008, p. 62, grifos do autor).  

 

 Dessa forma, cabe sinalizarmos que a ordem pertencente ao sistema econômico dos 

países periféricos se integra no nível mais avançado dos mecanismos da economia do 

mercado mundial (FERNANDES, 2008). Os aspectos mais arcaicos e mais modernos da 

estratificação social caracterizam as classes nas sociedades subdesenvolvidas. O regime de 

classes “[...] concorre ao mesmo tempo para organizar internamente os interesses 

socioeconômicos que produzem as classes e para dar continuidade à „exploração de fora para 

dentro„” (FERNANDES, 2008, p. 59). Sendo essas classes que - através do aparelho de 

Estado por elas cooptado e dominado como um comitê executivo da burguesia (MARX; 

ENGELS, 2008) - criarão um conjunto de políticas sociais que - desde sua constituição - 

expressam as formas fragmentadas de análise da sociedade brasileira.  

 É importante destacarmos o padrão compósito de hegemonia burguesa instaurado em 

nosso país. De acordo com Fernandes (1975), ocorreu uma substituição da hegemonia 

oligárquica pelo padrão compósito de hegemonia. Ou seja, uma hegemonia burguesa 

conglomerada que:  

[...] anima uma racionalidade capitalista extremamente conservadora, na qual 

prevalece o intento de proteger a ordem, a propriedade individual, a iniciativa 

privada, a livre empresa e associação dependente, vistas como fins instrumentais 
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para a perpetuação do superprivilegiamento econômico, sociocultural e político 

(FERNANDES, 1975, p. 108).
16

  

 

Nesse contexto, a Revolução Burguesa no Brasil não ocorreu de forma clássica, 

conforme nos países centrais e hegemônicos (FERNANDES, 1975a).
17

 Nas sociedades 

periféricas do capitalismo, existe uma combinação da transformação capitalista com a 

dominação burguesa proporcionada pela Revolução Burguesa. Essa combinação sofre 

alterações a partir da consolidação do capitalismo competitivo no nosso país, principalmente 

no momento do aprofundamento da passagem para o capitalismo monopolista 

(FERNANDES, 1975a).
18

  

Cabe mencionarmos a existência de uma apropriação do excedente econômico tanto 

pela burguesia local quanto pela burguesia dos países centrais. Essas burguesias objetivam: i) 

a conservação da ordem e o fortalecimento do modo de produção capitalista; ii) o 

impedimento da degradação da dominação burguesa e do controle burguês sobre o Estado 

(FERNANDES, 1975a).  

Assim, os países capitalistas dependentes possuem como marca a exploração e a 

expropriação do trabalho de forma acentuada. É a partir dessa atrocidade ministrada pelas 

frações burguesas dependentes (burguesias locais) que são criadas - de forma excedente - 

tanto a expropriação quanto a exploração. Tal fato demonstra a peculiaridade das sociedades 

capitalistas dependentes (CARDOSO, 2005), pois:  

[...] ao capitalismo dependente [...] não basta reproduzir a apropriação e a 

expropriação que são inerentes ao capitalismo “clássico”. Para ser capaz de suprir a 

burguesia (a sua parcela local e as suas frações hegemônicas), essa forma específica 

de capitalismo (capitalismo dependente) produz sobreapropriação e 

sobreexpropriação capitalista, apropriação e expropriação excedentes que são 

impostas pela burguesia local aos trabalhadores e ao conjunto da população 

(CARDOSO, 2005, p. 20).  

 

Nesse contexto, percebemos que as burguesias locais não se interessam pela 

autonomia nacional. Para elas, é vantajoso continuarem repartindo o excedente econômico 

                                                           
16

 De acordo com Lima (2012), esse padrão é compreendido pela articulação “[...] entre os interesses das 

oligarquias agrárias, dos setores intermediários em formação e a submissão à burguesia internacional” (LIMA, 

2012, p. 04).  
17

 Uma das características que marca essa Revolução no Brasil é a sua efetivação através da via autocrática 

(FERNANDES, 1975a).  
18

 De acordo com Florestan Fernandes (1975a, p. 297), “[...] o elemento central da alteração foi, naturalmente, a 

emergência da industrialização como um processo econômico, social e cultural básico, que modifica a 

organização, os dinamismos e a posição da economia urbana dentro do sistema econômico brasileiro”. 
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com as burguesias dos países centrais, o que garante a sua dependência, a dependência do 

capitalismo (CARDOSO, 2005). “Além disso, a superexploração que realizam é de tal 

magnitude que lhes parece requerer a restrição ao que de outro modo poderiam se tornar 

direitos da massa da população” (CARDOSO, 2005, p. 26).  

 Nas sociedades capitalistas dependentes, a autocracia é fundamental para garantir a 

dominação das burguesias locais. É uma forma que as burguesias encontram para 

conservarem os seus privilégios sociais, culturais e políticos (CARDOSO, 2005). A burguesia 

da periferia do capitalismo luta em prol da sobrevivência do capitalismo dependente 

(FERNANDES, 1975a).   

 A partir dessas considerações, percebemos que o Brasil possui como marca a sua 

passagem não-clássica para o capitalismo. Coutinho (1992) destaca que essa passagem 

ocorreu por meio de uma solução “pelo alto”. Uma solução característica do nosso país, pois 

todas as opções realizadas pelo Brasil se efetivaram de forma contrária aos interesses da 

população. Desse modo, “[...] a transformação capitalista teve lugar graças ao acordo entre as 

frações das classes economicamente dominantes, com a exclusão das forças populares e a 

utilização permanente dos aparelhos repressivos e de intervenção econômica do Estado” 

(COUTINHO, 1992, p. 121).  

 Entendendo que o Estado teve um papel importante no desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, é a partir do conceito cunhado pelo filósofo marxista Antonio Gramsci, 

denominado “revolução passiva”
19

, que Coutinho (1992) analisa a particularidade brasileira.  

Como exemplo, podemos citar a reflexão referente ao “Estado Novo” da era Vargas, que 

intensificou a modernização do capitalismo no nosso país.
20

 Esse que apresentava uma 

característica repressiva possibilitou, com o apoio dos militares e da fração industrial da 

burguesia, a industrialização do Brasil de forma rápida. Concomitante a esse acontecimento, a 

ditadura de Vargas, ao promulgar leis de proteção ao trabalho, respondeu as reivindicações do 

                                                           
19

 “[...] Um processo de revolução passiva, ao contrário de uma revolução popular, realizada a partir „de baixo‟ 

jacobina, implica sempre a presença de dois momentos: o da „restauração‟ (na medida em que é uma reação à 

possibilidade de uma transformação efetiva e radical „de baixo para cima‟) e o da „renovação‟ (na medida em 

que muitas demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas camadas dominantes) 

(COUTINHO, 1992, p. 122). Para Coutinho (2006, p. 176) a nação brasileira foi construída pelo Estado e não 

pelas massas populares. O que demonstra a existência de uma classe dominante que não se identificava com as 

questões da população. Uma classe “imposta ao povo de cima para baixo ou mesmo de fora para dentro”.  
20 A modernização do capitalismo do Brasil se reforçou a partir dos anos 1930, principalmente no período do 

“Estado Novo” varguista.  A industrialização contribuiu para o predomínio do modo de produção capitalista no 

Brasil bem como para “[...] a estrutura social do País se [...] [tornasse] mais complexa, mais moderna, ainda que 

o “moderno” permaneça estreitamente vinculado com o atraso pré-capitalista, sobretudo no campo” 

(COUTINHO, 1992, p. 132).   
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proletariado. Ou seja, tais legislações foram direcionadas especificamente à classe 

trabalhadora. Ao atender tais interesses dessa classe, o Estado buscou a legitimação do seu 

poder principalmente a partir da construção das políticas sociais que - já neste período 

histórico apresentavam uma tendência à focalização.    

 Como uma nova forma de enfrentar a “questão social”, o Estado passa a intervir na 

relação existente entre a classe trabalhadora e o empresariado. Essa intervenção se expressa 

através de legislação social e trabalhista, bem como da gestão da organização e da prestação 

de serviços sociais materializados nas políticas sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009).  

 A “questão social” é aqui entendida como a contradição entre a burguesia e o 

proletariado, quando a última passa a solicitar um novo tipo de intervenção estatal. Exigindo, 

desse modo, uma intervenção que não seja baseada na repressão e na caridade (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2009).
21

     

 Nesse sentido, o trabalho desempenhado pela classe trabalhadora e as condições de 

vida dos trabalhadores deveriam ser considerados na formulação das políticas sociais
22

 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009). Portanto, a partir da década de 1930, a “questão social” 

passa a não ser mais tratada como caso de polícia, conforme era vista na República Velha.  

Essa orientação corporativa se expressa de modo claro na tentativa de incorporar ao 

aparelho de Estado o movimento sindical, que tivera uma autonomia bastante grande 

ao longo dos anos 1920, ou mesmo até o início dos anos 1930. Porém, a partir 

sobretudo de 1937, os sindicatos se tornam instituições ligadas diretamente ao 

Ministério do Trabalho, ou seja, ao Estado; e não se deve esquecer que essa 

subordinação corporativa dos sindicatos ao Estado prossegue, pelo menos 

legalmente, até a Constituição de 1988 (COUTINHO, 2006, p. 178). 

 

  
 Cabe enfatizarmos que a aprovação da Lei Eloy Chaves em 1923 é um marco 

importante para o formato da política social brasileira. Para determinadas categorias de 

trabalhadores, como os ferroviários, por exemplo, essa lei instituiu a criação de Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAPs) (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).
23

   

                                                           
21

 Nas palavras de Iamamoto e Carvalho (2009, p. 77, grifo dos autores), [...] 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 reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. A “questão social” 

possui sua gênese atrelada ao modo de produção capitalista. Portanto, a “questão social”, constitutiva do modo 

de produção capitalista, é determinada pela exploração (NETTO, 2013, p. 07). 
22

 “O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, dependendo dos movimentos de 

organização e pressão da classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das 

correlações e composições de força no âmbito do Estado” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 64). 
23

  “As CAPs foram as formas originárias da previdência social brasileira, junto com os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs), sendo o dos funcionários públicos o primeiro a ser fundado, em 1926” 

(BEHRING; BOSCHETTI,2011, p. 80). Sendo assim, “[...] eram portadores de alguns direitos aqueles que 
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 O pós-1930 foi marcado pelo predomínio da produção de base urbano-industrial 

(OLIVEIRA, 2013). As legislações oriundas deste período contribuíram para o 

estabelecimento de um novo modelo de acumulação. Nas palavras de Oliveira (2013, p. 39), 

“[...] é a partir daí que um tremendo impulso é transmitido à acumulação, caracterizando toda 

uma nova etapa de crescimento da economia brasileira”.  

 O período populista (1951-1964) foi marcado por algumas concessões dadas a 

determinados segmentos das classes subalternas, se expressando, assim, por exemplo, por 

meio de direitos trabalhistas, exclusivamente para aqueles que tinham carteira assinada. 

Porém outros segmentos da mesma classe não obtinham acesso a esses direitos, como era o 

caso dos trabalhadores rurais. Portanto, podemos perceber que “[...] o elemento conteudístico 

mais importante dessa forma política autoritária e centralizadora de Estado é que ele sempre 

esteve claramente a serviço de interesses privados” (COUTINHO, 2006, p.183). Portanto, é 

um Estado classista, um Estado que responde prioritariamente aos interesses da classe 

dominante.  

 Os interesses privados sempre dominaram o Estado brasileiro. Porém, em prol da sua 

legitimação, este Estado busca responder às demandas da classe trabalhadora (COUTINHO, 

2006). Na atualidade, essas mesmas características são identificadas na totalidade das 

políticas sociais, o que demonstra como elas foram se configurando em seu desenvolvimento 

sócio-histórico. 

A ditadura empresarial militar (1964-1985) conseguiu, em determinados momentos, 

um consenso dos setores das camadas médias. Esse consenso foi possível “[...] na medida em 

que se fez protagonista dessa obra de modernização, ainda que se tenha tratado de uma 

modernização que, ao mesmo tempo, conservou e reproduziu elementos de „atraso‟” 

(COUTINHO, 1992, p. 125). A ditadura, por meio da modernização conservadora, que 

aprofundou a dependência ao imperialismo, possibilitou a entrada do Brasil na etapa do 

capitalismo monopolista de Estado (COUTINHO, 1992).  

 Os estudos de Pereira (2008) corroboram essa informação ao sinalizar que a o golpe de 

1964 possibilitou uma efetiva passagem do nosso país para a fase de modernização capitalista. 

Período marcado por um Estado bastante repressor, que contribuiu para o processo de 

                                                                                                                                                                                     
dispunham de emprego registrado em carteira”, o que demonstra o caráter corporativo do Estado social brasileiro 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 106).  
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acumulação monopolista de capital.
24

 Nessa conjuntura, a política social subordinada à 

política econômica também possibilitou a acumulação capitalista monopolista.  

As políticas sociais desenvolvidas no regime militar tiveram o papel de contribuir 

para o aumento da produtividade social do trabalho, num contexto de compressão 

salarial como forma de extração de altas taxas de mais-valia, e de garantir um nível 

mínimo de sobrevivência à classe trabalhadora (PEREIRA, 2008, p. 110).  

 

 

 Foi - neste período em questão - que se desenvolveu um sistema dual de acesso às 

políticas sociais por meio da previdência, saúde e educação privadas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011).  

O período da redemocratização brasileira - ou seja, os anos 1980 - foi marcado pelas 

conquistas da classe trabalhadora, asseguradas na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), 

dentre elas podemos citar a Seguridade Social, composta pelas políticas de Assistência Social, 

Saúde e Previdência Social. Para Brettas (2017), a própria dependência do nosso país coloca 

desafios para a efetivação dessas conquistas da classe trabalhadora expressas na CF/1988. 

Além disso:  

 [...] o texto constitucional por si só não é capaz de estruturar uma rede de proteção 

social. Se por um lado, muitos dos avanços ficaram a mercê da aprovação de 

legislações complementares, por outro, a sua implementação requeria condições 

históricas e materiais que não estavam devidamente consolidadas (BRETTAS, 2017, 

p. 59).  

 

 Ou seja, nesse período, o Brasil vivenciava o nacional desenvolvimentismo, que “[...] 

avançou na ampliação seletiva das políticas sociais, em uma engenhosa combinação entre 

correção e busca de legitimação política” (BRETTAS, 2017, p. 61). Portanto, o nosso país 

não experimentou o Estado de Bem-Estar Social como aconteceu nos países europeus.  

 A entrada do neoliberalismo, na década de 1990, em nosso país, dificulta a efetivação 

dos direitos conquistados e inscritos na Constituição Federal de 1988. Nessa conjuntura, é que 

a Educação Superior e a Saúde enfrentam grandes desafios para se efetivarem enquanto 

direitos sociais, pois há uma valorização dessas políticas como mercadorias. Portanto, a 

política de Saúde assume um caráter universal, no entanto encontrará obstáculos para sua 

objetivação pela própria trajetória sócio-histórica assinalada no decorrer deste item. E a 

Política Educacional de nível superior é reconfigurada através de sua precária expansão, que 

também terá como particularidade uma dicotomia: ao mesmo tempo em que existe o quadro 

                                                           
24

 Em busca da acumulação capitalista, o Estado ditatorial passou a estar presente em diversos campos da vida 

social, pela via do controle das “manifestações e das resoluções de problemas sociais”, pela expansão do 

desenvolvimento do capitalismo no campo e reforma da área educacional (IANNI, 1981, p. 17). 
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da educação pública com determinados investimentos governamentais, com expansão de 

cursos a partir da Reforma Universitária em 1968, por outro lado, o caráter privatizante passa 

a ser incentivado.  

É a partir desse contexto que - nos próximos itens do presente capítulo - abordaremos 

sobre a Política de Educação, especialmente a de nível superior, que é o lócus privilegiado dos 

cursos de Pós-Graduação, incluindo aí a Residência Multiprofissional em Saúde, bem como a 

Política de Saúde, entendendo que as modificações que ocorrem nessa política reverberam no 

contexto das RMS.   

 Desse modo, propomos - com essas breves considerações sobre a formação sócio-

histórica do nosso país e sobre o surgimento das políticas sociais - destacarmos subsídios para 

a compreensão da Política de Educação Superior e de Saúde na atualidade. Pois, devido à 

característica heteronômica (dependência) econômica, cultural e educacional do nosso país 

(FERNANDES, 1989), tais políticas possuem especificidades, as quais - de certo modo - 

deverão ser problematizadas para a compreensão da modalidade de Pós-Graduação lato sensu, 

denominada Residência Multiprofissional em Saúde.  

 

1.2 A Política de Educação Superior em tempos de contrarreforma do Estado 

 

A nossa proposta neste item é abordar a reconfiguração da Política de Educação 

Superior no Brasil dando ênfase aos anos 2000,
25

 pois identificamos a relevância de 

refletirmos sobre esta Política para, assim, compreendermos a pós-graduação lato sensu, 

denominada Residência Multiprofissional em Saúde e a sua relação com o Serviço Social.    

  Portanto, para refletir sobre a modalidade de Pós-Graduação em questão, é crucial 

problematizarmos a Política de Educação Superior do nosso país na atualidade, pois tais 

questões que serão apresentadas neste item, bem como no referente à Política de Saúde, 

contribuirão para entendermos as condições da realização da RMS. Condições estas 

permeadas por contradições (SILVA, 2018).  

Conforme apontamos no item anterior da presente dissertação, o Brasil é um país 

capitalista dependente, desse modo, possui uma inserção subordinada na economia mundial.  

                                                           
25

 Optamos por enfatizar os anos 2000, principalmente nos governos petistas Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010) e Dilma Rousseff (2011 - 2016), pois foi nesse período que ocorreu a regulamentação (2005) e a expansão 

(2010) da RMS. Porém importa mencionar que apontaremos as principais ações que demonstram a 

reconfiguração da Política Educacional brasileira, especialmente a de nível superior.  
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Portanto, um país que tendencialmente possui dependência econômica, também possui 

dependência cultural e educacional. O que está destinado a esta nação dependente é a 

educação a partir da dominação cultural externa, ou seja, a formação se realiza “[...] através 

de pacotes educacionais e culturais” (FERNANDES, 1989, p. 42) com forte influência dos 

organismos multilaterais, como o Banco Mundial
26

 (BM).  

Segundo Fernandes (1975b), a Educação Superior no Brasil é marcada tanto pela 

transplantação de conhecimentos quanto de modelos de universidades da Europa. Tal fato 

demonstra o padrão dependente da nossa Educação Superior. Desse modo, este padrão 

dependente demonstra que o ensino superior no Brasil possui uma grande importância para a 

acumulação capitalista, ou seja, é um valioso “[...] campo de exploração lucrativa para os 

setores privados brasileiros e internacionais e a transmissão e adaptação de conhecimentos 

produzidos nos países centrais” (LIMA, 2012, p. 04).  

Para a compreensão dos rumos da Política de Educação Superior brasileira, tendo 

como recorte temporal os anos 2000, mais precisamente os governos petistas (2003-2016), é 

crucial destacarmos que - a partir da década de 1990 - ocorreu um aprofundamento da 

inserção capitalista dependente dos países da periferia na divisão internacional do trabalho, 

que se potencializará nos anos 2000. No Brasil, este aprofundamento é resultante de 

diversificadas ações de cunho neoliberal, que concretizam a contrarreforma do Estado (LIMA, 

2007).  

A reconfiguração das políticas sociais – pela via da contrarreforma
27

 do Estado 

brasileiro - está atrelada à reação burguesa à crise do modo de produção capitalista na década 

de 1970, no contexto internacional. Essa crise combinou altas taxas de inflação e baixas taxas 

de crescimento (ANDERSON, 1995), as quais - nos países de capitalismo periférico - tiveram 

impactos nefastos. 

 Essa reação da crise estrutural do capitalismo, no cenário mundial, se expressa em três 

respostas em prol da recuperação das taxas de lucro: reestruturação produtiva, 

neoliberalismo
28

 e mundialização do capital.   

                                                           
26

 A origem do BM está atrelada à Segunda Guerra Mundial. O citado organismo internacional foi criado com o 

objetivo de realizar empréstimos para a reconstrução dos países devastados por essa guerra (SIQUEIRA, 2004).  
27

 Entendemos como contrarreforma as ações realizadas pela classe dominante que não atendem aos interesses da 

classe trabalhadora. Ou seja, este termo não possui o mesmo significado de reforma (COUTINHO, 2012). 
28

 “O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte, onde 

imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar” (ANDERSON, 1995, p. 01). 
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As análises de Pereira (2008), tendo como base o contexto internacional, demonstram 

que a educação, considerada um direito social, transformou-se em uma importante mercadoria 

para a expansão do sistema capitalista. A autora destaca que - devido à crise da década de 

1970 - a burguesia passou a disputar o fundo público em prol dos interesses capitalistas. Ou 

seja, o fundo público, no qual a classe trabalhadora é a maior contribuinte por meio de 

impostos sobre os salários, bem como de tributos indiretos, é utilizado para a acumulação do 

capital (SALVADOR, 2012), e não em políticas públicas de qualidade para atendimento das 

demandas daquela classe.  

O Brasil passou a adotar medidas neoliberais a partir da década de 1990, com o 

governo Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994). O 

neoliberalismo deve ser entendido para além de medidas de cunho econômico, logo também 

deve ser compreendido como um projeto para a sociedade por meio de políticas que englobam 

todos os campos, dentre eles, o social. Os ajustes neoliberais impactam diretamente as 

políticas sociais (SOARES, 2002), no sentido de sua focalização e a diminuição gradativa de 

investimento público.   

Para Brettas (2017), a privatização, a focalização e a fragmentação das políticas 

sociais não são oriundas da entrada do ideário neoliberal em nosso país, porém foi nesse 

período que elas foram intensificadas. Segundo a referida autora, é primordial entendermos a 

reconfiguração das políticas sociais a partir dos debates referentes à financeirização
29

 e pelo 

modo que ocorre a apropriação do fundo público.  Por conseguinte:  

[...] o neoliberalismo aprofunda as relações de dependência. A adoção de políticas 

de ajuste fiscal foi não apenas imposta por organismos multilaterais, mas 

referendada pelas grandes burguesias com atuação nos países dependentes. A 

ruptura de limites anteriormente existentes para a mobilidade do capital portador de 

juros passa a se constituir como uma alternativa para contornar a tendência 

decrescente da taxa de lucro e consiste em um dos principais traços da 

financeirização (BRETTAS, 2017, p. 63).   

 

                                                           
29 “Este fenômeno aparece como forma de viabilizar uma reconfiguração em que seja possível garantir a 

prestação de serviços públicos – e, portanto, não desconsidera as demandas da classe trabalhadora – ao mesmo 

tempo em que viabiliza o atendimento às exigências do capital. Em outras palavras, este processo atualiza a 

forma como se expressa a inerente contradição das políticas sociais, adequando o desenho dessas às novas 

demandas da acumulação” (BRETTAS, 2017, p. 67). A financeirização das políticas sociais é um dos pilares 

proposto pela classe dominante, pois esta relatava que os recursos do fundo público eram insuficientes para 

garantir a proteção social. Os demais eixos são: a prioridade dos recursos públicos deve ser o pagamento da 

dívida e os serviços públicos podem ser garantidos pelo voluntariado, pelo terceiro setor e pelas parcerias 

público-privadas (BRETTAS, 2017).  
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Segundo Lima (2007), duas ações realizadas pelos governos Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994) tiveram grande importância para a consolidação do 

neoliberalismo no Brasil. A primeira ação foi o lançamento do Plano Real, realizada por 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), ministro da Fazenda na época, a partir da justificativa de 

combater a inflação e viabilizar a estabilidade econômica. 

 Já a segunda ação pode ser compreendida como as relações estabelecidas pelo 

governo com a classe trabalhadora e a sua base de apoio. Em relação a esta ação:  

[...] o governo Itamar Franco realizou uma série de acordos com os setores mais 

diferenciados da burguesia brasileira: distribuiu cargos políticos para empresários e 

militares; estimulou lobbies de empresários e grupos políticos regionais para a 

aprovação de projetos de interesses específicos e utilizou a máquina estatal para 

garantir a vitória de Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República. [...]. 

Em relação à classe trabalhadora, o governo centralizou sua política na repressão aos 

movimentos sociais, especialmente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST); no estímulo à política propositiva da direção da CUT [Central Única 

dos Trabalhadores], hesitante e contraditória nos marcos da conciliação com o 

neoliberalismo; e no apoio à Força Sindical e seu sindicalismo de resultados.  

(LIMA, 2007, p. 92). 

 

. 

 Os governos acima mencionados iniciaram a contrarreforma do Estado, sendo 

intensificada a partir do governo FHC/ Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

(1995-2002), por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

elaborado por Bresser Pereira em 1995, quando estava à frente do Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE).  

  Após o lançamento do Plano Real e com a chegada de FHC à Presidência da 

República, as medidas de ajustes neoliberais tornaram-se evidentes, o que desencadeou graves 

consequências para a classe trabalhadora, devido aos duros ataques aos direitos sociais. 

(SOARES, 2002). 

Netto (1999, p. 75), ao analisar o governo FHC, destaca que “desde os primeiros dias 

no Planalto presidiu um governo direcionado contra os interesses e as aspirações da massa dos 

trabalhadores brasileiros”. De acordo com o referido autor, neste governo, a política social 

esteve subordinada à orientação macroeconômica, respondendo aos interesses do capital.  

Portanto, o governo FHC possui como marco a contrarreforma do Estado, que colocou 

e permanece colocando grandes obstáculos para a classe trabalhadora. Vejamos, a seguir, 

algumas considerações referentes ao PDRAE, de suma importância para a compreensão do 

processo de intensificação da privatização e do sucateamento da Política Educacional 

brasileira.  
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 Para Bresser Pereira (1995), a crise econômica na década de 1980 era decorrente da 

crise fiscal do Estado.
30

 Portanto, defendia a ideia da contrarreforma do Estado como meio de 

dar respostas positivas a esta crise. A CF/1988 foi um dos grandes alvos dessa contrarreforma. 

Ao considerá-la a responsável pela burocratização e rigidez da administração pública, Bresser 

Pereira (1995) identificou que era preciso torná-la flexível.  

Posteriormente, o segundo grande projeto da “reforma” do aparelho do Estado do 

MARE estava relacionado à necessidade de o Estado diferenciar a formulação de políticas 

públicas de caráter regulatório da execução dos serviços sociais. Para tanto, tal execução 

deveria ser descentralizada. Para Bresser Pereira (1995, p. 11, grifos nossos): 

Além disso, como os serviços sociais do Estado exigem flexibilidade, eficiência e 

qualidade tão boas quanto as existentes nas atividades semelhantes no setor privado 

e no setor público não-estatal, será necessário para esses serviços encontrar uma 

forma de administração mais flexível do que a adotada no núcleo burocrático da 

administração direta. Este objetivo de autonomia financeira e administrativa dos 

serviços sociais do Estado poderá ser alcançado principalmente por meio do projeto 

das “organizações sociais”, que será nosso segundo projeto prioritário.  

 

 

 O último projeto estava relacionado ao núcleo burocrático do Estado, que deveria “[...] 

avançar na profissionalização, por meio da definição de um sistema de carreiras” (BRESSER 

PEREIRA, 1995, p. 11). Desse modo, estes eram os três projetos considerados prioritários 

(BRESSER PEREIRA, 1995).  

 A proposta do Plano Diretor é a redefinição do papel do Estado. Assim, a 

contrarreforma do Estado possibilitou que as atividades que poderiam ser controladas pelo 

mercado fossem transferidas para o setor privado. A descentralização para o “setor público 

não-estatal” também é considerada uma das expressões do reordenamento das ações do 

Estado. Ou seja, a ideia defendida por meio deste Plano é a descentralização de serviços que 

não deveriam envolver o exercício do poder de Estado, porém devem ser subsidiados por ele, 

como: saúde, educação, pesquisa científica e cultura. Na concepção de Bresser Pereira, este 

processo que atinge as políticas sociais denomina-se “Publicização” (BEHRING, 2008).  

Ou seja, as ações do Estado são focadas na regulação dos serviços sociais, não 

priorizando a execução e prestação direta dos mesmos.  

O Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se 

entretanto no papel regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos 

serviços sociais como educação e saúde que são essenciais para o desenvolvimento, 

                                                           
30

 De acordo com Behring (2008), a explicação da crise econômica como uma crise do Estado empobrece o 

debate, pois demonstra uma visão unilateral da crise.  
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na medida em que envolvem investimento em capital humano; para a democracia, na 

medida em que promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, 

que o mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda de mão 

de obra especializada. Como promotor desses serviços, o Estado continuará a 

subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da 

sociedade (BRASIL, 1995, p. 13, grifos nossos).  

. 

 

 O Programa de Publicização se configura na criação das Organizações Sociais e da 

regulamentação do chamado Terceiro Setor (BEHRING, 2008), portanto, este Programa 

constitui a parceria entre Estado e sociedade (BRASIL, 1995). Para Behring (2008), a 

privatização é o foco da contrarreforma do Estado brasileiro.  

A partir destas breves considerações em relação ao início da contrarreforma do Estado 

brasileiro, que continuou (de forma aprofundada) nos governos posteriores, podemos perceber 

que em busca de novos campos de exploração, o capitalismo transformou as políticas sociais, 

como a Educação e a Saúde, em mercadorias, visto que elas estão incluídas no setor não-

exclusivo do Estado, conforme o PDRAE.
31

    

Para a realização de empréstimos aos países da periferia do capitalismo na década de 

1980, o BM passou a exigir “[...] condicionalidades de ordem estrutural (e não mais setorial), 

com as reformas educacionais inseridas no processo de ajuste estrutural das economias 

periféricas” (PEREIRA, 2008, p. 62). Já nos anos 1990, o BM disseminou o discurso que era 

por meio da educação que os países da periferia do capitalismo conseguiriam atingir o nível 

superior da globalização. O discurso do Banco Mundial estava “[...] fundamentado na 

formulação ideológica de „sociedade do conhecimento‟ e deparando com os custos sociais 

alarmantes do processo de ajuste estrutural dos países periféricos” (PEREIRA, 2008, p. 62). 

Foi sobretudo a partir de 1995 que se realiza de forma competente e eficaz a agenda 

do ideário neoliberal no país, o que permitiu desencadear um processo profundo e 

acelerado de mercantilização do ensino superior no Brasil. Todavia, tal agenda foi 

realizada sob a máscara ideopolítica da Terceira Via, da qual o presidente FHC fez 

parte até o ano de 2002 (PEREIRA, 2008, p. 146).   

  

No tocante à Educação brasileira, Lima (2012, p. 05-06) destaca que, desde a origem 

da Educação Superior no Brasil, existe uma necessidade da expansão desse nível de ensino.  

Esta necessidade “[...] caracterizou-se pela marca de intocável privilégio social, cuja expansão 
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 O PDRAE divide o Aparelho do Estado em quatro eixos, sendo estes: Núcleo estratégico: responsável pela 

elaboração das leis e das políticas públicas. Portanto, este é o setor que corresponde ao governo; Atividades 

exclusivas: neste setor os serviços são prestados exclusivamente pelo Estado; Serviços não exclusivos: o Estado 

atua neste setor de forma simultânea com outras organizações tanto públicas quanto privadas; e Produção de 

bens e serviços para o mercado: correspondente ao campo em que as empresas atuam (BRASIL, 1995).  
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começava e terminava nas fronteiras das camadas dominantes”. Posteriormente, a expansão 

ocorreu devido à própria necessidade do capital, pois o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista passou a exigir força de trabalho capacitada. Desse modo, esta expansão 

ocorreu a partir da aparência da “democratização” do acesso.  

No período da era neoliberal no Brasil, a expansão da Educação Superior passou a ser 

estabelecida pela ampliação do setor privado e pela privatização interna das Instituições de 

Ensino Superior (IES) públicas
32

 (LIMA, 2012).  

A expansão do Ensino Superior, por um lado, pode ser entendida como positiva, visto 

que possibilitará um maior acesso da população brasileira, porém torna-se crucial 

entendermos este processo para além da aparência. Esta expansão também ocorre em 

respostas às demandas do mercado, o que possibilita a valorização do capital através das 

vendas dos serviços educacionais da burguesia desse setor (MANCEBO; VALE; MARTINS, 

2015). Partindo deste pressuposto, observamos no Ensino Superior uma tendência de 

formação de força de trabalho para atendimento quase que exclusivo do mercado, e não de 

formação de uma massa crítica produtora de conhecimento.  

 Em relação à expansão da Educação Superior via setor privado, Lima (2012) destaca 

que o acesso ocorreu por meio das instituições privadas não universitárias, ou seja, através de 

IES, as quais não precisam realizar pesquisa e extensão, o que demonstra a não garantia do 

tripé: ensino, pesquisa e extensão, importante para uma formação qualificada. O que foi 

possibilitado nesse período, por meio da diversificação das IES, é o direcionamento do acesso 

principalmente aos cursos de curta duração, sequenciais, entre outros.  

No tocante à privatização interna das IES públicas, o governo FHC permitiu a venda 

de “serviços educacionais” (cursos pagos, especialmente os de pós-graduação lato sensu; 

estabelecimentos de parcerias entre as universidades públicas e as empresas com o objetivo de 

realizar cursos, entre outros) (LIMA, 2012). O governo FHC possibilitou o empresariamento 

da Educação Superior brasileira e a privatização interna das universidades públicas. Essas 

                                                           
32 O crescimento do setor privado sobre o público não é uma novidade. Ele acontece desde o período ditatorial.  

Os ajustes realizados devido ao contexto político foram concretizados pela Reforma Universitária em 1968. A 

legislação de n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, que instituiu a Reforma Universitária, possibilitou, através 

de incentivos fiscais e tributários, o crescimento das IES pertencentes ao setor privado (MANCEBO; VALE; 

MARTINS, 2015). No regime ditatorial, a expansão da educação superior foi caracterizada por Florestan 

Fernandes como “milagre educacional”, ou seja, a expansão ocorreu de forma concomitante com o aumento da 

iniciativa privada na educação. Porém esse processo de expansão não era aparente, o que se tornava explícito era 

o discurso da “democratização do acesso” (LIMA, 2012).  
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ações eram escamoteadas, o que era apresentado pelo governo FHC era a imagem da 

expansão do acesso sob o discurso da “democratização” do nível de ensino em questão 

(LIMA, 2007).  

Cabe ressaltarmos que foi neste governo que ocorreu a promulgação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/1996. Viabilizada pela 

burguesia de serviços educacionais, a LDBEN (1996) foi aprovada em consonância com a 

política de privatização da educação brasileira. Um exemplo que corrobora esta afirmativa é o 

artigo 80 dessa legislação, o qual possibilita o ensino a distância (EaD). Abre-se o espaço para 

a educação a distância, de nível superior, aos moldes das recomendações dos organismos 

internacionais para a política educacional dos países periféricos (LIMA, 2007). 

  A contrarreforma do Estado, desencadeada nos anos 1990, ocasionou uma 

reconfiguração na política de Educação Superior no Brasil. Esta reconfiguração buscou: 

difundir um novo projeto de sociabilidade; o alívio da pobreza que se aprofunda nos países da 

periferia do capitalismo e a construção de uma área lucrativa a ser explorada pelo capital 

internacional (LIMA, 2007).   

A transformação de todas as esferas da vida social como fonte de lucro é uma 

estratégia utilizada pelo capital para enfrentar as crises que são inerentes ao seu modo de 

produção capitalista. Conforme pontuamos, situa-se, nesse campo de exploração, a Educação 

Superior. Esta sofreu um processo de expansão, conduzida pelo Estado, que se efetiva por 

meio da autorização e credenciamento “[d]as IES privadas, bem como, legalizando a 

privatização interna das IES públicas e estimulando o produtivismo e o padrão mercantil da 

pesquisa e da produção de conhecimentos” (LIMA, 2012, p. 02).  

Portanto, a expansão da Educação Superior ocorre de acordo com as necessidades do 

capital, sendo estas: a subordinação da ciência à lógica mercantil, a construção de novos 

campos de lucratividade (como aumento do número de IES privadas), conforme pontuamos, e 

a constituição de estratégias que irão obter o consenso em consonância com o projeto burguês 

de sociabilidade (LIMA, 2012).
33

 

 

O projeto neoliberal para a universidade brasileira é claro e articula três núcleos 

básicos. Em relação ao projeto político-pedagógico, operacionaliza a redução de um 
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 A expansão do ensino superior, que se apresenta de forma aparente como uma “democratização” do acesso a 

este nível de ensino, que foi conduzida pelo governo Cardoso e permanece até os dias atuais de forma mais 

intensificada, apresenta, como resultados: a certificação em larga escala e a massificação da formação 

profissional (LIMA, 2012).  
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número significativo de universidades públicas e/ou de universidades de ensino a 

“instituições de ensino de graduação” através da quebra da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao financiamento da política de educação 

superior, ocorre o estímulo à privatização interna das instituições públicas e o 

aumento, tanto de isenção fiscal para os empresários da educação superior, como do 

número de IES privadas. Em relação ao trabalho docente, evidencia-se a sua 

intensificação, estimulada pelo número de alunos e turmas nas “instituições e/ou 

unidades de ensino” e pela lógica produtivista e da competição pelas verbas e órgãos 

de fomento nas IES e/ou unidades com política de pós-graduação e pesquisa já 

consolidada (LIMA, 2012, p. 09).  

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006/ 2007-2010) também foi marcado 

pela reconfiguração do Ensino Superior, através de diversas Leis, Decretos, Medidas 

Provisórias e Projetos de Leis.
34

 (LIMA, 2012). Tal fato também foi conduzido 

posteriormente pelo governo Dilma Rousseff (2011-2016).
35

  

  Cabe ressaltarmos que o governo Lula da Silva foi marcado pelo retorno da ideologia 

desenvolvimentista,
36

 principalmente no segundo mandato, devido às melhorias de 

indicadores sociais e ao aumento das taxas de crescimento econômico. Nesse período, essa 

ideologia retorna ao cenário brasileiro, a partir de Bresser Pereira, o mesmo que estava à 

frente do MARE no período da elaboração do PDRAE, sendo intitulada como novo 

desenvolvimentismo (BONENTE; CORRÊA, 2015; CASTELO, 2010).   

O novo desenvolvimentismo possui como base o crescimento econômico e a 

promoção da equidade social. Dessa forma, através do conceito da equidade social, defende-

se a igualdade de oportunidades entre os indivíduos por meio da educação. A semelhança 

existente entre o novo desenvolvimentismo e as teses do capital humano é em relação à 

“competição eterna dos indivíduos no mercado de trabalho, como se a condição assalariada do 

trabalhador fosse uma condição natural, e não construída socialmente [...]” (CASTELO, 2010, 

p. 82). 

Para entendimento das medidas desse governo no que diz respeito à Política 

Educacional em questão, Lima (2012) destaca que o conjunto de ações realizadas pelo 

governo Lula da Silva pode ser caracterizado através de dois eixos: o empresariamento da 

educação (que se materializa através do aumento do número de IES privadas e do 
                                                           
34

 Para aprofundar os estudos referentes às ações do governo Lula, no tocante a estas leis, decretos, medidas 

provisórias e projetos de leis, consultar: Lima (2007; 2012).  
35

 Cabe destacarmos que as reformulações da Educação Superior também foram realizadas nos governos Collor 

de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1993-1994) e FHC.  
36

  Bonente e Corrêa (2015) apontam que a proposta do novo desenvolvimentismo é retomar as políticas de 

desenvolvimento nacional que foram abandonadas com o surgimento do neoliberalismo em nosso país. Até 

1960, aproximadamente, o nacional-desenvolvimentismo foi considerado o pensamento hegemônico na América 

Latina.  
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financiamento público indireto para o setor privado através do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES)
37

 e  o Programa Universidade para Todos (PROUNI),
38

 da privatização 

interna das IES públicas por meio de cursos pagos, de parcerias universidades-empresas e 

fundações de direito privado, bem como do produtivismo que condiciona a política de 

pesquisa e de pós-graduação e a certificação em larga escala.    

Ao refletirmos sobre o processo de certificação em larga escala e se o mesmo faz parte 

da realidade dos Programas de RMS, percebemos, de acordo com CFESS (2017), que muitos 

profissionais do Serviço Social - após o término do curso de Pós-Graduação lato sensu em 

questão - não são “absorvidos” nesta área. Não existe uma política que permita a inserção dos 

Residentes egressos no SUS.  Quando há inserção no mercado de trabalho, esta ocorre em 

unidades privadas de saúde.  

Para Dias (2004), as “reformas” realizadas no governo Lula foram conduzidas sem 

contar com uma considerável oposição. Isso foi possível devido à sua “„legitimidade‟ popular 

e o mais amplo arco de alianças da política nacional” [...] (DIAS, 2004, p. 25). O domínio do 

capital neste governo foi sustentado por meio de políticas focalistas.  

Então, pode-se afirmar que o Governo Federal conduz à privatização interna da 

Educação Superior brasileira. Visto que a regulamentação das ações de direito privado nas 

universidades públicas, através do Decreto nº 5.205/04,
39

 e a Lei de Inovação Tecnológica (nº 

10.973/04), são exemplos que confirmam esta afirmativa (LIMA, 2007).  

De acordo com Lima (2007), a referida Lei promoveu o incentivo à inovação 

tecnológica nas empresas; as parcerias entre as universidades, empresas e centros de pesquisas 

e a participação dos centros de pesquisa e das universidades no processo de inovação. 

Ademais, a autonomia universitária foi atingida, o que coloca obstáculos para uma 

produção crítica do conhecimento. Conforme assevera Lima (2012, p. 17): 

                                                           
37

  O FIES, oriundo do governo FHC, foi ampliado no governo Lula da Silva (LIMA, 2007). O objetivo deste 

Programa é financiar discentes de cursos graduação de IES privadas. 
38

 Criado em 2004 pelo Governo Federal (medida Provisória nº 213/2004, cuja instituição ocorreu em 2005 por 

meio da lei 11.096), este programa visa conceder bolsas (parciais ou integrais) de estudos aos alunos da 

graduação inseridos em IES privada. Ao aderirem o Programa, estas IES recebem isenções fiscais, logo o 

PROUNI é uma expressão da modalidade de parceria público-privada. Para receber bolsa integral, a renda 

familiar per capita não poderá ultrapassar o valor de 1 (um) salário-mínimo e ½ (meio) (LIMA, 2007; BRASIL, 

2005b).  
39 Este decreto regulamentava “a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio”. Foi 

revogado pelo decreto nº 7.423, de 31 de Dezembro de 2010. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2004/decreto-5205-14-setembro-2004-534051-norma-pe.html. 

Acesso em 29.ago.2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2004/decreto-5205-14-setembro-2004-534051-norma-pe.html
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[...] uma das mais importantes referências deste ataque à autonomia universitária 

ocorre pela avaliação das suas atividades de pós-graduação e pesquisa estabelecida a 

partir de fora da universidade, pelos órgãos de fomento à produção científica, como 

CAPES, CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] e 

as fundações estaduais de apoio à pesquisa.  

  

As análises de Mancebo, Vale e Martins (2015) demonstram que ocorreu um 

crescimento da produção de conhecimento. Tal crescimento é fruto da expansão da pós-

graduação que está vinculada à tecnologia e inovação, o que também demonstra a busca do 

capital pela sua valorização no campo educacional superior do nosso país. Ou seja, existe uma 

produção voltada para o conhecimento-mercadoria, conforme pontuam as autoras. 

  Para Mancebo; Vale e Martins (2005), o processo de expansão do setor privado e da 

precarização do Ensino Superior é facilitado pelos governos (principalmente a União) através 

de subsídios e facilidades, como financiamento estudantil e isenções fiscais. As citadas 

facilidades e subsídios se expressam no FIES e no PROUNI. Este último demonstra a diluição 

das fronteiras entre público e privado, que assumiu novos contornos a partir do PDRAE.
40

  

A certificação em larga escala conduzida pelo governo Lula da Silva se concretizou 

através da modalidade Ensino a Distância (EaD) e do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), sendo apresentados através 

do Decreto presidencial nº 6.096 de 24 de abril de 2007.  

De acordo com o decreto supracitado, o REUNI foi instituído com o objetivo de criar 

condições para ampliar o acesso e a permanência dos discentes de graduação, além do 

aproveitamento de recursos humanos e da estrutura física que já existiam nas Universidades 

Federais (BRASIL, 2007).
41

   

Para Mancebo, Vale e Martins (2015), o REUNI contribuiu para a intensificação do 

trabalho do docente: aumentou o número de discentes sem corresponder com o número de 
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 Para Minto (2016), o FIES e o PROUNI configuram a relativização da gratuidade, os mesmos são visualizados 

como oportunidades para as camadas mais populares terem acesso ao Ensino Superior. Além disso, conforme 

destaca o referido autor, os recursos adquiridos pelas IES privadas - decorrentes do PROUNI - constituem 

apropriações de uma parcela do fundo público, ou seja, da mais-valia, cuja produção é social, em prol dos 

interesses do capital. Ademais, torna-se importante destacarmos a organização de conglomerados. Tal fato 

demonstra o quanto o setor privado vem se fortalecendo na área de Educação Superior. E este fortalecimento 

está sendo concretizado a partir da financeirização da educação superior (MANCEBO; VALE; MARTINS, 

2015). 
41

 A primeira expansão das universidades federais para o interior iniciou-se com o Programa EXPANDIR – 

Programa de Expansão da Educação Superior em 2003. De acordo com Sousa (2011), entre 2001 e 2006, ano 

para finalização das medidas do Programa EXPANDIR, ocorreu um aumento do número de universidades 

federais: de 40 (quarenta) para 53 (cinquenta e três) universidades.  
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professores nas universidades. Ademais, o aligeiramento do ensino também foi um dos 

resultados decorrentes do REUNI (MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015).
 

 De acordo com os estudos de Pereira (2018), a expansão proporcionada pelo REUNI 

foi uma resposta dada pelos governos Lula/Dilma, de forma parcial,  

[...] a demandas históricas de movimentos sociais que exigiam o acesso à 

Universidade Pública, a uma Política de Assistência Estudantil que garantisse a 

permanência, à interiorização, a vagas em cursos noturnos para discentes 

trabalhadores, às cotas para estudantes de escolas públicas e cotas raciais, dentre 

outros. Contudo, tal expansão veio acompanhada de forte precarização, com 

recursos insuficientes, porque se manteve o ajuste fiscal e a limitação de alocação 

direta de recursos nas IFES. A expansão majoritariamente, [...], ocorreu via setor 

privado, por meio de isenções fiscais – beneficiado com programas governamentais, 

como o PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) (PEREIRA, 2018, 

p. 192). 

 

A oferta da modalidade de Ensino a Distância (EaD) - regulamentada a partir do 

Decreto 5.622 de 2005.
42

 - pelo setor privado está apresentando um crescimento expressivo 

em nosso país. Importa também destacarmos o Decreto 5.800 de 2006, que instituiu o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).
43

 Esta fundação de direito privado possibilitou a 

ampliação da oferta de EaD no setor público. No entanto, vê-se uma ampliação de forma 

precária, marcada pela inexistência de infraestrutura própria e adequada, inexistência de corpo 

de funcionários próprios, entre outros (MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015).
44

     

Outra ação que contribuiu para a reconfiguração da Educação Superior foi a 

autorização da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio 

da Medida Provisória nº 520, de 31 de dezembro de 2010, no último mandato do governo 

Lula. Uma entidade com personalidade jurídica de direito privado que possibilita a 

flexibilização dos contratos de trabalhadores dos hospitais universitários (LIMA, 2011).  

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) também foi marcado pelo processo de 

expansão (precária), de privatização e mercantilização da Educação Superior.
45

 Foi neste 
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  Regulamenta o artigo 80 da LDBEN. Este decreto foi revogado em 2017, pelo decreto nº 9.057 (BRASIL, 

2017).  
43

 De acordo com o artigo 1º deste decreto, a UAB é voltada “para o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País” (BRASIL, 2006, p.01). 
44

 A expansão através da modalidade de ensino a distância é interessante para a burguesia deste setor, pois exige 

parcos investimentos com infraestrutura, como a não necessidade de laboratórios, por exemplo (PEREIRA, 

2008).  
45

 Um dos grandes ataques à Seguridade Social se expressa pela via da Desvinculação das Receitas da União 

(DRU), criada nos anos 2000 a partir da Emenda Constitucional nº 27/2000. Visto isso, a partir da DRU, o 

governo pôde utilizar 20% de recursos (oriundos de impostos, contribuições sociais) em prol dos seus interesses, 

como o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. No governo Dilma Rousseff, mais precisamente 

em 2015, o governo federal a partir da Emenda Constitucional nº 87/2015, além da prorrogação da DRU para até 
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governo que a EBSERH foi implementada a partir da Lei nº 12.550 de 2011. Considerada um 

grande ataque ao maior complexo hospitalar público brasileiro, a EBSERH foi criada para ser 

responsável pela gestão dos quarenta e seis (46) Hospitais Universitários (HUs) (CFESS, 

2014). Acreditamos que esse cenário trará impactos para a RMS, pois majoritariamente os 

Programas desta modalidade de Pós-Graduação estão inseridos em HUs.  

Nesse contexto, o CFESS demonstra preocupação no tocante à formação dos 

assistentes sociais nos HUs, que acontece através tanto das RMS quanto dos estágios 

supervisionados em Serviço Social. “Como ficarão estes estágios e residências? O que fazer 

com os projetos institucionais e político-pedagógicos dos cursos? [...]” (CFESS, 2014, p. 01), 

estes são alguns dos questionamentos colocados pelo CFESS.
46

  

 No tocante ao Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014 (2014-2024), Minto 

(2016, p. 49) destaca que: 

Prestou um grande desserviço ao público quando o art.5º §4º “redefiniu” o que se 

considera como “investimento público em educação”. Tal movimento não teve outro 

objetivo senão o de aceitar que, no cômputo dos 10% do PIB [Produto Interno 

Bruto] investidos em educação ao final de 2024 (meta do PNE), seja indiferente o 

destino dos recursos: setor público ou setor privado. O que se tem aqui não é “erro” 

de governo, mas, sim, uma clara política de Estado a serviço do grande capital que 

tem interesse e negócio no campo educacional. 

 

 

O governo Dilma Rousseff foi interrompido devido ao golpe ocorrido em agosto de 

2016. Nessa conjuntura, o Brasil passou a ser governado pelo vice-presidente Michel Temer.
47

    

O documento intitulado “Uma Ponte para o Futuro”, lançado pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), “[...] como forma de apresentar sua plataforma 

para o pós-impeachment” (MANCEBO, 2017, p. 879), possui como objetivo “[...] flexibilizar 

o mercado de trabalho e ampliar a concorrência internacional, abrindo de maneira escancarada 

as portas para a venda do patrimônio nacional” (MANCEBO, 2017, p. 880). Uma de suas 

propostas é um regime orçamentário com a desvinculação das receitas. De acordo com 

Mancebo (2017), esta ação representa o fim do modelo de financiamento das políticas de 

educação e saúde.  
                                                                                                                                                                                     
2023, propôs o aumento da desvinculação da receita de 20% para 30%. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/economia/dru-mais-um-ataque-a-seguridade-social. Acesso em 01.set.2018. 

Importa destacarmos que essa desvinculação iniciou no governo FHC por meio do Fundo Social de Emergência.  
46

  No próximo item, aprofundaremos o debate sobre a EBSERH.  
47

  Para Boito Jr., a burguesia brasileira possui distintas relações com o capital internacional. Os governos do 

Partido dos Trabalhadores, apoiados em setores pertencentes às classes populares, representavam uma parte da 

burguesia interna. O golpe contra o governo de Dilma Rousseff “[...] foi dirigido, justamente, pelo capital 

internacional e pelo setor da burguesia brasileira a ele associado, contando com o apoio ativo da fração superior 

da classe média” (BOITO JR, 2018, p.291).  

https://www.cartacapital.com.br/economia/dru-mais-um-ataque-a-seguridade-social
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Os desafios aumentaram no governo ilegítimo de Temer, e a contrarreforma do Estado 

continuou de forma perversa e acentuada destruindo os direitos sociais da classe trabalhadora. 

A Emenda Constitucional 95/2016 - que limita por vinte (20) anos os gastos com as políticas 

sociais, como Educação e Saúde - é um dos exemplos desses ataques. Ou seja, vivemos 

tempos de barbárie que atingem diretamente a universidade pública, os direitos sociais e todos 

os campos da vida social. 

Com essas considerações no tocante à Política de Educação Superior brasileira, 

podemos perceber que a formação dos discentes de forma qualificada é um grande desafio. 

Embora não seja o foco do nosso item, é importante enfatizarmos que a formação profissional 

dos assistentes sociais, neste contexto, está cada vez mais precária, marcada por um processo 

de certificação em larga escala e aligeiramento. Essas características dificultam uma formação 

em consonância com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), elaboradas pela categoria 

profissional e integrante do Projeto Ético-Político do Serviço Social, que defende uma 

formação baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, uma formação crítica em 

detrimento da formação voltada para o mercado.  

Nessa direção, a Educação, em especial a de nível superior, é tratada como “[...] 

direito à oportunidade de educar-se”, e não como um direito social (MINTO, 2016, p. 45), o 

que reforça a ideia da educação como mercadoria, visto que a Educação Superior no Brasil 

nasceu com a hegemonia do setor privado.   

  A universidade, a partir da década de 1990, transformou-se em uma universidade 

operacional, ou seja, voltada para uma formação em prol das demandas do mercado (CHAUÍ, 

1999). E ela não representa a Universidade que defendemos, pois a reconfiguração desse 

patrimônio social beneficia a burguesia, e não a classe trabalhadora. Assim, acreditamos que a 

Universidade Brasileira deverá ser “pública e gratuita, autônoma, democrática e de qualidade 

socialmente referenciada”, conforme é a luta travada pelo ANDES-SN (2013, p. 10).  

 A formação dos profissionais nos espaços dos Hospitais Universitários, a partir da 

RMS, por exemplo, também se depara com desafios para uma formação crítica e de 

qualidade. E esta é uma expressão da contradição das condições para a efetivação dessa 

modalidade de Pós-Graduação lato sensu. Nesse sentido, acreditamos que: 

[...] a universidade pública é uma das instâncias onde deve ocorrer, de forma 

integrada, a formação profissional e a reflexão crítica sobre a sociedade, assim como 

a produção do conhecimento, o desenvolvimento e a democratização do saber crítico 

em todas as áreas da atividade humana. Suas funções básicas, o ensino, a pesquisa e 
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a extensão, devem ser desenvolvidas de forma equilibrada, articulada e 

interdisciplinar (ANDES-SN, 2013, p.17).  

   

   Na área da Saúde, os ataques não são diferentes. Urge a necessidade de refletirmos 

sobre esta política, pois assim compreenderemos as condições contraditórias da realização da 

modalidade de Pós-Graduação lato sensu, visto que a proposta da RMS é formar Recursos 

Humanos para o SUS. Portanto, cabe indagarmos: Como está o SUS na atualidade? Nesta 

conjuntura, é possível formar profissionais de forma crítica e qualificada? No item a seguir, 

abordaremos sobre a referida Política para um melhor entendimento sobre a RMS.  

 

 

1.3 A Política de Saúde na atualidade 

 

 Refletir sobre a Política de Saúde na atualidade é primordial para compreendermos a 

modalidade Pós-Graduação lato sensu que nos propomos a estudar. As unidades públicas de 

saúde são os “cenários de práticas” da RMS, portanto são nesses espaços que ocorrem a 

formação dos Profissionais Residentes, dentre eles, os assistentes sociais.  

 O SUS, cuja regulamentação ocorreu a partir de duas legislações, a Lei 8.080 de 1990 

e a Lei complementar 8.142 de 1990, foi instituído pela CF/1988. A gênese deste Sistema 

Único pauta-se na estratégia do Movimento Sanitário brasileiro,
48

 portanto, a Política de 

Saúde deve ser entendida a partir do seu conceito ampliado,
49

 apresentando uma rede de 

serviços que tenha um acesso universal e que seja pública e estatal (MATOS, 2014).    

                                                           
48

  De acordo com Matos (2014, p. 34), foi “[...] com a crise da ditadura e o Centro Brasileiro de Estudos da 

Saúde (CEBES), como órgão aglutinador, que o movimento sanitário pôde ganhar expressão abrangente 

nacional”.  
49

 Tal conceito, “aprovado na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) [...] [foi] definido no Relatório Final 

(1987) dessa Conferência como fruto da compreensão de que a Saúde tem um forte componente político e não é 

somente ausência de doença; logo, não compõe só os ´aspectos biopsicossociais´. É visto como um componente 

da luta entre os interesses antagônicos das classes sociais, dependendo da correlação de forças. Nessa conjuntura, 

para qualificar esse processo e alcançar um nível de vida digno, estão implícitas mudanças radicais, estruturais, e 

o Estado deve se fazer presente” (TEIXEIRA, 2018, p. 51, grifos da autora). O conceito de Saúde, entendido 

apenas como ausência de doenças, possui como foco a prevenção e o tratamento de doenças, nesse sentido, “[...] 

propõe uma visão puramente biológica, que foi amplamente contestada por não ter aplicação na análise da 

determinação social da saúde” (ROCHA; DAVID, 2015, p.130). Já o conceito de determinação social, 

importante na historicidade do movimento sanitário (ROCHA; DAVID, 2015), foi elaborado pela corrente 

médico-social latino-americana a partir de uma análise crítica da Saúde Pública. Essa análise “[...] foi 

intensamente marcada por referenciais vinculados ao materialismo histórico, com ênfase nos processos de 

produção e reprodução social. Retirou do pensamento marxista o „trabalho‟ como categoria central e assentou no 

„processo de trabalho‟ uma notável importância sobre a determinação do processo de adoecimento” (GARBOIS; 

SODRÉ; DALBELLO-ARAÚJO, 2017, p.72-73). A noção de determinação social se opõe à noção positivista de 
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A promulgação da CF/1988 trouxe uma importante novidade ao abordar a saúde como 

uma:  

[...] concepção [que] assume a intrínseca relação da saúde com a política e, portanto, 

naturalmente, apregoa o direito de todos à saúde. Daí o acesso ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) ser entendido como um direito universal, não contributivo, no qual o 

sujeito deve ser visto na sua integralidade (MATOS, 2014, p. 33). 

 

 

 Entretanto, assim como a Política de Educação, abordada no item anterior, a Saúde 

pública brasileira também passou a ser considerada um lucrativo campo de exploração do 

capital, principalmente a partir da contrarreforma do Estado brasileiro. Isso significa que a 

Saúde, um direito de todos, no qual o Estado deverá garantir, se depara com grandes desafios 

que dificultam a sua plena efetivação (MATOS, 2014).  

 No referido contexto, o SUS constitucional vem sendo descaracterizado, pois as ações 

de distintos governos, no que diz respeito à Política de Saúde, têm como objetivo central a 

expansão do capital nesta área. Portanto, propagam-se a seguinte ideologia: não há 

possibilidade da materialização do SUS conforme as suas legislações, por conseguinte, a 

solução é transformar a Saúde em uma valiosa mercadoria, ou seja, de grande importância 

para a garantia da lucratividade dos detentores do capital (MATOS, 2014).  

 De acordo com Matos (2014), a disseminação desta ideologia ocorre principalmente 

através de manchetes de jornais pertencentes à mídia burguesa. Visto que além de 

considerarem a Saúde como ausência de doença, não a consideram como dever do Estado, - 

ou seja, não a tratam como um direito universal e a necessidade do usuário da Saúde ser visto 

na sua integralidade -, naturalizando, assim, o setor privado no SUS.
50

  

Propagam, ainda, a ideia do déficit de profissionais da área da saúde como a causa dos 

problemas de atendimentos do SUS. Dessa maneira, disseminam que estes problemas, como 

ausência de medicamentos, falta de atendimento, encaminhamentos que não apresentam 

resolutividade para o usuário, ocorrem devido aos profissionais da saúde, leia-se servidores 

públicos. A solução apresentada é a contratação de profissionais, não por meio do Regime 

Jurídico Único (RJU), mas, sim, por meio da terceirização da força de trabalho, o que 

significa a presença de vínculos de trabalho precários e flexibilizados (MATOS, 2014).   

                                                                                                                                                                                     
„determinantes sociais‟, na qual esta não considera os fatores sociais envolvidos no processo de adoecimento, 

mas, sim, prioriza uma análise individualizada (ROCHA; DAVID, 2015). 
50

 Matos (2014) cita a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no governo FHC como 

exemplo desta naturalização. Ela foi criada com o objetivo de controlar as ações das operadoras, no entanto 

passou a não responder em consonância com as necessidades dos clientes da mesma.  
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 Percebemos, assim, uma valorização do setor privado em detrimento do setor público. 

É a disseminação da ideia que os problemas do SUS somente serão solucionados via setor 

privado. E a iniciativa privada, que é complementar ao SUS, conforme o artigo 4º da lei 

8.080/1990 e o artigo 199 da CF/1988, acaba tendo um protagonismo na lógica do sistema 

capitalista - que tudo se transforma em mercadoria.  

 Para compreendermos a atual conjuntura da Política de Saúde do nosso país, é 

importante problematizarmos algumas medidas do governo FHC, pois foi a partir da 

contrarreforma do Estado, iniciada em 1995, pautada no PDRAE, conforme abordamos no 

item 1.2, que os direitos sociais foram metamorfoseados em mercadorias.
51

 

 Na década de 1990, a Política de Saúde foi marcada pela disputa de dois distintos 

projetos, sendo estes: Projeto de Reforma Sanitária, construído na década de 1980
52

 e Projeto 

Privatista, cuja hegemonia ocorreu a partir de 1995 (BRAVO; MATOS, 2007).  

 O Projeto de Reforma Sanitária é resultante de lutas travadas pelos profissionais da 

Saúde, no qual eles contaram com a articulação do movimento popular (BRAVO; MATOS, 

20007). Esse projeto considera a Saúde um direito de todos, que deverá ser garantido pelo 

Estado. Nesse sentido, objetiva que a ação estatal esteja direcionada para garantir os direitos 

da população, tendo, portanto, responsabilidade com a Política de Saúde. Outra 

particularidade crucial deste Projeto é a proposta no tocante à relação entre Estado e 

Sociedade. Tal projeto incentiva “[...] a presença de novos sujeitos sociais na definição da 

política setorial, através de mecanismos como Conselhos e Conferências de Saúde” (BRAVO; 

MATOS, 2007, p. 199).  

Já o Projeto Privatista, ao se basear na política neoliberal, propõe que a ação estatal 

esteja voltada para os que não possuem recursos financeiros. Desse modo, o setor privado será 

destinado aos que conseguem ter acesso ao mercado. Podemos perceber que esta proposta está 

em consonância com a Reforma gerencial apresentada pelo PDRAE. O direito universal à 

Saúde não é o objetivo deste projeto, cujas ações são voltadas para o mercado, portanto, por 

meio da privatização, bem como de pacotes básicos para a Saúde direcionados à camada mais 
                                                           
51

 Não é nosso objetivo pontuar todas as ações de cada governo no tocante à Política de Saúde brasileira, mas 

sim demonstrar elementos que caracterizam esta Política na atualidade o que possibilitará uma melhor reflexão 

sobre a RMS que será abordada no próximo capítulo.   
52

  Este projeto que se posicionava de forma crítica ao modelo médico assistencial previdenciário, foi construído 

“[...] por parte das universidades e entidades que congregavam o pensamento sanitário brasileiro (Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO) e Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES)”. Além de ser 

influenciado pelo Movimento de Reforma Sanitária Italiana, este também sofreu influência do novo pensamento 

no que diz respeito à saúde na América Latina, que elaborava o modelo da determinação social, um referencial 

distinto para a elucidação do processo saúde-doença (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p 09).  
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empobrecida da população brasileira, objetivam o lucro (BRAVO; MATOS, 2007; COSTA, 

1997 APUD BRAVO, MATOS, 2007). 

Além disso, ao se basear em concepções individualistas da realidade, o projeto em 

questão apresenta como estratégias as parcerias com a sociedade. Essas parcerias não são 

realizadas com o intuito de garantir de forma qualificada os direitos da classe trabalhadora, 

mas, sim, com o objetivo de responsabilizar a sociedade (BRAVO; MATOS, 2007).  

Outro projeto, cuja consolidação ocorreu nos anos 2000, que é de importância 

ressaltarmos, é o da Reforma Sanitária Flexibilizada. Visto que ao defender a Política de 

Saúde possível devido à conjuntura (BRAVO, 2013), flexibiliza a concepção defendida pelo 

Projeto oriundo do Movimento de Reforma Sanitária da década de 1980 (BRAVO; PELAEZ; 

PINHEIRO, 2018). Portanto, pauta-se em “[...] arranjos institucionais, mecanismos gerenciais 

de uma política de rebaixamento da proposta inicial do Projeto de Reforma Sanitária” 

(BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 10).  

Os autores Bravo e Matos (2007) destacam algumas propostas pautadas na 

contrarreforma do Estado para a Saúde nos anos 1990, sendo estas: a regulamentação dos 

planos e seguros de saúde e dos preços de medicamentos, a precarização da atenção primária 

sem a articulação com a atenção secundária e terciária, a partir da Norma Operacional Básica 

(NOB-96), bem como a presença de dois sistemas: um voltado para a população que pode ter 

acesso ao mercado, ou seja, voltado para os consumidores, leia-se novos financiadores do 

capital, e o outro – o SUS, para os que não podem pagar.  

Conforme apontamos, tendo como base os estudos de Matos (2014), existe uma 

valorização do setor privado, e logo a descaracterização do SUS. Esta valorização que conta 

com a propagação midiática deve ser superada, pois o SUS não deve ser entendido pela 

população como um sistema impossível. A Saúde deve ser entendida e garantida como um 

direito, e não como uma mercadoria.  

Como uma estratégia para tal superação, Bravo e Matos (2007) apontam uma nova 

orientação de comunicação social e também de formação profissional direcionada à 

“consciência sanitária”
53

, conforme a proposta de Berlinguer em 1983. Outra estratégia é a 

                                                           
53

 Para o intelectual da Reforma Sanitária da Itália, Berlinguer, consciência sanitária é “[...] a ampliação do 

conhecimento da população sobre saúde e os seus determinantes sociais, mas também, e sobretudo, a ampliação 

das mobilizações e da ação coletiva voltada para a mudança desses determinantes estruturais, ou seja, da 

estrutura social e das relações sociais que produzem desigualdades e condições de vida e trabalho adversas que 

vão na contramão da produção de saúde em sua concepção ampliada” (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 

19).  
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ocupação do Estado por novos partidos que tenham compromisso com a classe trabalhadora e 

com as políticas públicas, ou seja, totalmente distintos dos que contribuem para a acumulação 

do capital (BRAVO, MATOS, 2007). Porém não podemos deixar de mencionarmos que na 

sociedade capitalista, na qual - a partir da exploração da força de trabalho – objetiva-se a 

lucratividade, é um desafio a efetivação de direitos universais, portanto, a luta deve ser 

sempre direcionada em busca de uma nova ordem societária.   

  De acordo com o PDRAE, os considerados serviços não-exclusivos do Estado passam 

a ser regulados pelo Estado, o que significa a abertura para a iniciativa privada na execução 

desses serviços, dentre esses, destaca-se a Saúde. Nessa direção, os duros ataques à Política de 

Saúde se expressam também a partir dos “novos modelos de gestão”, que marcam o 

fortalecimento do setor privado nessa área, sendo estes: Organizações Sociais (OSs), 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Fundações Estatais de 

Direito Privado (FEDPs) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).   

A transferência da gestão do SUS para as modalidades não-estatais, ou seja, para os 

chamados “novos modelos de gestão”, exemplificam uma das expressões da contrarreforma 

do Estado na área da Saúde. Por meio de contratos de gestão e parceria, o fundo público é 

transferido para a iniciativa privada. (CORREIA, 2011). Nesse contexto, cabe ressaltarmos 

que: 

[...] no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado do governo de Fernando 

Henrique Cardoso que tinha como princípio que as funções do Estado deveriam ser 

de coordenar e financiar as políticas públicas e não de executá-las, transferindo a 

execução destas para o setor “público não-estatal” que na realidade é privado. Neste 

Plano diretor, através do denominado programa de “publicização”, propôs-se o 

repasse de serviços, antes de responsabilidade do Estado, para “entidades de direito 

privado” executá-los, mediante o repasse de recursos públicos (CORREIA, 2011, p. 

43-44). 

 

 

As OSs (Lei 9.637/1998) e as OSCIPs (Lei Federal nº 9.790 de 1999), como “novos 

modelos de gestão”, foram criadas no governo FHC. Segundo o art. 1º da lei referente às OSs, 

estas são entendidas como “pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde” (BRASIL, 1998).   

De acordo com Rezende (2008), as OSs demonstram a forte presença da inciativa 

privada na área da saúde, pois é permitida a este modelo de gestão a aquisição de bens e 

serviços sem processo de licitação, não sendo necessária a prestação de contas a órgãos de 

controle da administração pública, bem como a contratação de profissionais sem a 
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necessidade da realização de concursos públicos, o que significa a presença da terceirização, 

logo, de vínculos precários de trabalho.  

Já em relação às OSCIPs, a prestação de serviços públicos é repassada para as 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e cooperativas. Essa transferência acontece por 

meio de “parcerias”, conforme é apontado por Rezende (2008). Desse modo, as OSCIPs 

“instituem uma nova forma de transferência das funções do Estado para o setor privado, 

através do „Termo de Parceria‟” (CORREIA, 2011, p. 44).  

  Importar destacarmos que um dos movimentos de resistência que luta em prol da 

saúde pública 100% estatal de qualidade e que tem como referência o Projeto de Reforma 

Sanitária é a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde (BRAVO; MENEZES, 2013). 
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 Em 2012, esta Frente elaborou o documento intitulado “Contra fatos não há 

argumentos que sustentem as Organizações Sociais no Brasil”, com o objetivo de apresentar 

a inconstitucionalidade das OSs aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Este documento 

aborda fatos baseados em depoimentos de trabalhadores e usuários, revelando-se sérios 

prejuízos que as OSs têm ocasionado aos usuários do SUS, aos trabalhadores e ao erário 

público. Segundo este documento, a existência de fraudes nas OSs é bastante recorrente. A 

dispensa de licitação para a compra de medicamentos é uma das ações que exemplifica essas 

fraudes. Essa ação “[...] abre precedentes para o desvio do erário público, havendo uma 

violação frontal ao princípio da Moralidade na Administração Pública” (FRENTE 

NACIONAL CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2012, p. 08).  

 De acordo com o referido documento, os usuários do SUS também são os grandes 

prejudicados com esta forma de privatização da saúde. Em 2009, o Programa Saúde da 

Família (PSF)
55

, considerado também um “cenário de prática” da RMS, deixou de atender 

setecentas (700) mil pessoas. Ou seja, as OSs não melhoraram os atendimentos por meio da 

agilidade nos serviços, conforme a justificativa apresentada para a implantação das mesmas. 

(FRENTE NACIONAL CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2012).  

Segundo Bravo (2009), com o fim do mandato de FHC (1995-2002) e o início do 

governo Lula da Silva, acreditava-se que este governo não daria continuidade à política 

macroeconômica do governo anterior, logo, fortalecesse o Projeto de Reforma Sanitária. No 
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 “A Frente Nacional Contra Privatização da Saúde é composta por diversos Fóruns estaduais em torno da luta 

por um SUS 100% público, estatal e de qualidade”. Disponível em: 

<http://www.contraprivatizacao.com.br/p/quem-somos.html>. Acesso 21.set.2018.  
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 Atualmente conhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF). 

http://www.contraprivatizacao.com.br/p/quem-somos.html
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entanto o governo em questão continuou a polarização entre o Projeto Privatista e o Projeto de 

Reforma Sanitária, criando na sequência o que já foi indicado como “SUS possível”.  

Nessa direção, de acordo com Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018), nos anos 2000, a 

Política de Saúde, integrante da Seguridade Social, uma conquista inscrita na CF/1988, 

adquire novos contornos: ocorre uma intensificação dos ataques à Política de Saúde no nosso 

país.   

O SUS, resultante de disputas entre projetos antagônicos presentes em nossa 

sociedade, é duramente atacado pelo Projeto de Saúde Privatista. A partir das considerações já 

realizadas, podemos perceber que os anos 1990 datam o início da forte presença deste Projeto, 

o qual caminha na contramão do Projeto de Reforma Sanitária e que os anos 2000 marcam a 

continuidade e o aprofundamento deste projeto vinculado ao mercado (BRAVO; PELAEZ; 

PINHEIRO, 2018).   

No primeiro mandato do governo Lula da Silva, as autoras Bravo e Menezes (2013) 

destacam que o governo buscou, em determinados momentos, fortalecer o Projeto de Reforma 

Sanitária e em outros aspectos, o Projeto Privatista. Portanto, algumas novidades ocorreram 

nesse governo. Dentre elas destacam-se a concepção de Reforma Sanitária que foi retomada; a 

modificação na organização do Ministério da Saúde, que - como exemplo - podemos citar que 

a partir do entendimento da necessidade de formar recursos humanos para saúde, bem como 

da regulamentação do mercado de trabalho e as profissões da Saúde, criou-se a Secretaria de 

Gestão do Trabalho em Saúde; a opção por profissionais que apresentavam compromisso com 

as lutas em prol do Projeto de Reforma Sanitária, entre outras (BRAVO, 2009).  

No tocante à continuidade do governo FHC, podemos citar as seguintes ações do 

governo Lula da Silva: a precarização, o desfinanciamento e a não efetivação da concepção da 

Seguridade Social, conforme a CF/1988 e a terceirização de trabalhadores (BRAVO, 2009). 

Para a referida autora, o financiamento do SUS se deparou com alguns problemas, como:  

[...] proposta de desvinculação da [Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira]CPMF da receita do setor saúde; utilização sistemática dos recursos do 

orçamento da Seguridade Social para garantir o superávit primário das contas 

públicas; decisão do Presidente da República, orientado pelos Ministros do 

Planejamento e da Fazenda, de ampliar o conteúdo das “ações de serviços de saúde”, 

incluindo gastos com saneamento e segurança alimentar, o que ocasionou a redução 

de 5 bilhões de recursos destinados ao SUS (BRAVO, 2009, p. 105, grifos da 

autora).   

 
 



55 

 

 

 

 O segundo mandato do governo Lula da Silva, o qual contou com a presença de José 

Gomes Temporão, participante da elaboração do Projeto de Reforma Sanitária, à frente do 

MS, “[...] não enfrentou algumas questões centrais ao ideário reformista construído desde 

meados dos anos 1970, como a concepção de seguridade social, a política de recursos 

humanos e/ou gestão do trabalho e educação na saúde e na saúde do trabalhador” (BRAVO; 

MENEZES, 2013, p.30).  

Neste governo, a ideia disseminada também se pautou na mudança da gestão em prol 

da melhoria do SUS. Foi proposto o Projeto de Lei complementar 92/2007, ou seja, a criação 

das Fundações Estatais de Direito Privado. Isso significa a instituição em distintas áreas de 

atividade estatal, porém não exclusivas do Estado, de fundações estatais com personalidade 

jurídica de direito privado. Para a área da Saúde, essa proposta significa uma tendência à 

transformação dos hospitais em fundações (MATOS, 2014).    

A proposta de criação das Fundações Estatais de Direito Privado ocasionou grandes 

impactos para a área da saúde, logo para os usuários e trabalhadores do SUS. Este “novo 

modelo de gestão”, assim como os demais, tende a não se pautar pelo RJU. Esse fato ocasiona 

a fragilização da organização dos trabalhadores ao defender a existência de Planos de Cargo, 

Carreira e Salário por Fundações, ademais não valorizam o controle social, entre outros 

(BRAVO; MENEZES, 2013).
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Nas palavras de Granemann (2011, p. 52): 

[...] a forma é a fundação estatal, o conteúdo é a privatização dos serviços sociais, 

das políticas sociais, dos direitos dos trabalhadores. As fundações estatais são 

formas atualizadas das parcerias público-privadas, das Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), das Organizações Sociais (OS), das Fundações 

de Apoio e de numerosas tentativas que sempre tentam repetir o mesmo – privatizar 

– sob emblema diverso para que a resistência dos trabalhadores seja vencida.  

 

 

 Sendo assim, as Fundações atingem a classe trabalhadora devido aos contratos através 

da CLT e na medida em que coloca empecilhos para a organização dessa classe, visto que 

cada fundação terá seu quadro pessoal (GRANEMANN, 2011).  

A discussão no tocante ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (REHUF) está situada a partir da contrarreforma do Estado. O 

REHUF, que segue “os moldes do REUNI” e possui como financiador o BM, foi decretado 

no mandato do governo Lula (2010), tendo como umas de suas diretrizes a reestruturação do 

                                                           
56 O estado do Rio de Janeiro, através da Lei n. 5164/ 2007, foi o primeiro a aprovar a proposta de Fundação 

Estatal de Direito Privado (BRAVO; MENEZES, 2013).   



56 

 

 

 

quadro de recursos humanos e a melhoria dos processos de gestão dos HUs Federais do MEC 

(CISLAGHI, 2011, p. 60).  

Nesse contexto, outra ação deste governo foi a Medida Provisória nº 520 de 31 de 

dezembro de 2010, que possibilitou a criação da EBSERH, “uma empresa pública de direito 

privado que tem como objetivo reestruturar os Hospitais Universitários”, já mencionada no 

item anterior da presente dissertação. Tal ação foi justificada como forma de resolver o 

impasse dos terceirizados dos Hospitais Universitários Federais, porém o governo objetivou a 

privatização, ou seja, a entrega da gestão dos Hospitais Universitários para a iniciativa privada 

(CISLAGHI, 2011).    

A EBSERH, um grande ataque ao maior complexo hospitalar do nosso país, foi 

implementada pelo governo Dilma Rousseff (CISLAGHI, 2011), conforme já mencionamos. 

Embora seja apresentada como empresa pública unipessoal, a EBSERH poderá “criar 

subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social” (BRASIL, 

2005. p. 01). Além de comprometer a autonomia universitária e logo a independência para a 

produção de conhecimento, o que também caracteriza a EBSERH como inconstitucional é a 

terceirização das atividades finalísticas dos HUs, pois na área da Saúde apenas é permitida a 

terceirização de atividades-meio (limpeza, alimentação, por exemplo), portanto, a gestão dos 

recursos humanos não é permitida, pois é um papel que deverá ser desempenhado 

exclusivamente pelo Estado (CFESS, 2017).   

A EBSERH pauta-se na lógica mercadológica, dessa forma, para Correia (2015), no 

tocante ao desenvolvimento de pesquisas, as necessidades do mercado serão consideradas em 

detrimento das importantes necessidades dos usuários.  

Nesse sentido:  

[...] a entrega dos Hospitais Universitários (HUs) para uma empresa com 

personalidade jurídica de direito privado rompe com o caráter eminentemente 

público da Universidade e permite que a lógica do setor privado seja predominante 

neste espaço. Está em jogo a quebra da autonomia universitária, da liberdade de 

ensinar, estudar, pesquisar, em um Hospital Universitário, a partir da necessidade 

em saúde e do processo de formação profissional. A predominância da lógica 

mercantil, neste espaço, leva à priorização dos interesses do mercado privado da 

educação e da saúde, da indústria de equipamentos e medicamentos (CORREIA, 

2015, p. 46).  

 

 

A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde vem demonstrando que a EBSERH 

tem causado uma série de prejuízos à sociedade, pois os HUs geridos por ela estão 

enfrentando diversos problemas, dentre eles: irregularidades na realização dos “concursos” 
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para a contratação de trabalhadores, desrespeito à autonomia universitária, insuficientes 

serviços de saúde prestados à população e prejuízos financeiros, entre outros (FRENTE 

NACIONAL CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2015).   

Portanto, é neste contexto que está ocorrendo a formação em saúde dos assistentes 

sociais via Programas de RMS, e o debate no tocante à EBSERH está atrelado ao mesmo, pois 

este modelo de gestão refletirá diretamente sobre os profissionais e residentes envolvidos no 

processo da RMS. Segundo Silva (2016), a EBSERH contribuirá para a rotatividade dos 

profissionais, desse modo, sendo os preceptores profissionais terceirizados, ocorre um 

impacto no processo de acompanhamento dos residentes devido à contratação temporária. 

Além disso, a tendência é a utilização da força de trabalho barata dos residentes na 

substituição destes profissionais, visto que é uma formação que não se desenvolve sem o 

trabalho. Logo, existe uma tendência de substituição de profissionais pelos residentes em 

detrimento de concursos públicos. 

 É de crucial importância mencionarmos que em diversas Universidades Federais 

ocorreram mobilizações contra a empresa em questão, tais como: atos, passeatas nas ruas, 

debates nas unidades de saúde, entre outros (CORREIA, 2015), o que demonstra a luta e 

resistência das comunidades acadêmicas em prol da saúde pública, universal e de qualidade.  

 A luta contra a EBSERH também é travada pela Frente Nacional contra a Privatização 

da Saúde, juntamente com a Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades 

Brasileiras (FASUBRA), ANDES, CFESS, ABEPSS, entre outras entidades nacionais. 

Algumas das formas que expressam essa luta são as manifestações realizadas pelos Fóruns 

estaduais de saúde, abaixo-assinado, entre outros (CORREIA, 2015).  

A valorização do setor privado na área da Saúde também fica explícita através da 

negociação com empresas atuantes no mercado de planos privados de Saúde, realizada neste 

governo. Ou seja, ao invés de garantir que os usuários tenham acesso à Saúde por meio do 

setor público, existe uma valorização do mercado, já que o acesso poderá ocorrer por meio de 

planos e seguros privados. É a Política de Saúde como fonte de lucro que cada vez mais 

impõe obstáculos para a efetivação do SUS conforme o Projeto de Reforma Sanitária da 

década de 1980 (BRAVO; MENEZES, 2013).  

E como o SUS foi conduzido no governo ilegítimo de Michel Temer? 
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O governo Temer marcou uma nova etapa de contrarreformas que atacam a classe 

trabalhadora, dessa forma, a dificuldade existente nos governos anteriores para a garantia dos 

direitos dessa classe foi acentuada neste governo (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018).  

De acordo com Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018), as contrarreformas implementadas 

pelo governo Temer pautam-se em três documentos elaborados nos anos de 2015 e 2016 pelo 

PMDB, sendo estes: Agenda Brasil (2015), Uma Ponte para o Futuro (2015) e Travessia 

Social (2016).  

O primeiro documento apresenta como propostas, leia-se contrarreformas, para a área 

da Saúde, uma maior desvinculação de Receitas da União, proibição de pagamento realizado 

pelo SUS no que diz respeito aos tratamentos experimentais e o início de cobranças de 

consultas, exames, entre outros serviços realizados por este Sistema. Estas propostas não 

foram conduzidas “[...] pelo governo após grande repercussão negativa entre diversos 

movimentos sociais que lutam em defesa do SUS, apesar de poder retornar a qualquer 

momento” (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 13). 

Já o documento intitulado Uma Ponte para o Futuro, no qual relata-se que o nosso 

país possui altos gastos com as políticas públicas, apresenta diversas questões, tais como: o 

fim das vinculações institucionais no caso da educação e da saúde; nova Reforma da 

Previdência; aumento da cooperação do Estado com a iniciativa privada na abertura dos 

mercados externos, entre outras.  

O documento Travessia Social também apresenta diversificadas propostas, como a 

necessidade de focalizar as ações nos 40% mais pobres da população pobre; realizar ajuste 

fiscal; valorizar o setor privado; enfatizar o gerencialismo, ou seja, de acordo com este 

documento existe uma má gestão do SUS; defender o aumento da cobertura dos planos 

privados e focalizar as ações na parcela da população mais pobre que não tem condições de 

pagar planos privados (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018). 

Se, nos governos anteriores, a Política de Saúde estava sendo descaracterizada como 

um direito social, no governo Temer esta descaracterização adquire uma maior intensidade. 

De acordo com Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018), são diversos ataques a esta Política que 

prejudicam a classe trabalhadora e favorecem os grandes empresários do capital.   

Destacaremos a seguir, de acordo com autores supracitados, algumas ações deste 

governo no que diz respeito à Política em questão: 
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 Congelamento por 20 anos dos recursos orçamentários para as políticas 

sociais: Conforme mencionamos no item 1.2, a PEC 95/2016 causa nefastos 

impactos para a classe trabalhadora;  

 A proposição dos chamados Planos de Saúde Acessíveis: apresentada pelo 

Ministro da Saúde Ricardo Barros, com a justificativa da impossibilidade 

financeira de garantir os direitos sociais, dentre eles a saúde, conforme a 

CF/88. A defesa deste projeto pelo MS pauta-se na justificativa que ocorreu 

uma “[...] redução de cerca de 1,5 milhões de pessoas que deixaram de fazer 

usos de planos privados de saúde em 2016, devido à recessão econômica e à 

elevada taxa de desemprego”
57

 (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p.14).  

A referida proposta foi criticada pelo CNS, pois significa um retrocesso para a 

Política de Saúde brasileira e fere o princípio da integralidade; 

 Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB): Propõe 

diversificadas ações e serviços que deverão ser realizados na Atenção Primária, 

o que demonstra a ênfase na focalização desta política, ou seja, a destinação 

das ações para a população mais pobre do país;  

 Propostas de retrocesso na Política de Saúde Mental: As alterações 

propostas fortalecem as internações em hospitais psiquiátricos, o que está na 

contramão das conquistas da Reforma Psiquiátrica;  

 Articulação com setor privado através da Coalização Saúde Brasil
58

: Esta 

proposta reafirma a parceria do setor público com o setor privado, ou seja, 

propõe um modelo novo de governança ao defender a ideia de uma rede 

integrada de cuidados criada pelo setor público em conjunto com o privado. 

Portanto, é a defesa de um Sistema de Saúde distinto do SUS.  

 

Percebemos, desse modo, a partir destas breves ponderações, os duros ataques à 

Política de Saúde brasileira por meio de uma forte valorização do setor privado nesta área, 
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 As propostas para o Plano de Saúde Acessível são: Plano Simplificado (cobertura para atenção primária); 

Plano Ambulatorial e hospitalar (cobertura de toda atenção primária e de atenção especializada: média e alta 

complexidade) e Plano em Regime Misto de Pagamentos (serviços oferecidos por intermédio de contraprestação 

mensal). Para maior aprofundamento sobre estes tipos de planos, consultar Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018) e 

Ofício nº 60 da Secretaria de Atenção à Saúde (BRASIL, 2017).  
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  Documento “Coalização Saúde no Brasil: uma agenda para transformar o sistema de saúde”, divulgado em 

2017 e elaborado por diversas instituições e especialistas (Bravo, Pelaez e Pinheiro, 2018).  
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conforme mencionamos. São grandes os desafios que impedem a efetivação do SUS 

defendido pelo Movimento de Reforma Sanitária brasileiro nos anos 1980. Então:  

[...] é no coletivo que podemos hoje lutar pela saúde como um direito de acesso 

universal, prestado por serviços públicos estatais. É uma luta hercúlea, porque é 

contra o capital. Mas é do resultado desse embate que está em jogo o futuro da 

classe trabalhadora (MATOS, 2014, p. 43).  

 

 Dessa forma, fica evidente que esta é a realidade atual da Política de Saúde brasileira. 

Ao considerarmos que os Programas de RMS deverão formar profissionais para o SUS, 

conforme é apontado na sua legislação, fica perceptível que a RMS é permeada por 

contradições, pois a formação ocorre no contexto que o SUS está cada vez mais sucateado, 

marcado pela intensificação da força de trabalho dos profissionais, a forte presença do setor 

privado no âmbito da gestão, a não universalização deste direito e duros ataques ao princípio 

da integralidade, entre outros.    

Portanto, é no atual contexto que está ocorrendo a formação para o SUS de diversos 

profissionais. É a partir destas problematizações realizadas neste primeiro capítulo da presente 

dissertação que abordaremos, no capítulo II, a natureza dessa modalidade de Pós-Graduação 

lato sensu, bem como o Serviço Social na área da Saúde e a sua inserção neste contexto de 

formação.  
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CAPÍTULO II – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E SERVIÇO 

SOCIAL  

 

No capítulo anterior, tratamos de algumas características do desenvolvimento do modo 

de produção capitalista no Brasil, bem como das políticas de Saúde e de Educação Superior, a 

partir da década de 1990, dando ênfase aos anos 2000.  

Para uma interlocução com a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS), neste 

capítulo, serão apresentadas algumas questões referentes às suas particularidades. No Brasil, a 

pós-graduação é dividida nas modalidades lato sensu e strictu sensu (mestrado e doutorado). 

A RMS, integrante da modalidade lato sensu, possui particularidades que a diferencia dos 

demais cursos de pós-graduação. Nesse contexto, apresentaremos, a seguir, a natureza da 

RMS, os principais acontecimentos que marcam a sua trajetória histórica e consolidação no 

nosso país.  

Com o intuito de demonstrarmos os principais elementos que contribuem para a 

inserção dos assistentes sociais nessa área e – logo - nos Programas de Residências em Saúde, 

apresentaremos, ainda, algumas considerações sobre o Serviço Social brasileiro na Saúde.  

 

2.1 Residência Multiprofissional em Saúde: A natureza desta modalidade de Pós-

Graduação 

 

Conforme mencionamos, os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde 

constituem uma modalidade de ensino de Pós-Graduação lato sensu, voltada para a educação 

em serviço. Os conteúdos curriculares trabalhados nessas pós-graduações deverão ser 

orientados tanto pelos princípios quanto pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

sempre na direção das necessidades e realidades locais e regionais identificadas. Tais 

Programas destinam-se às profissões que compõem a área da saúde, excetuada a Médica, 

sendo essas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2012).  

 Esta modalidade de Pós-Graduação possui como característica primordial a formação 

articulada com o trabalho em saúde. Ou seja, tal modalidade não se desenvolve sem o 
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trabalho
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 (SILVA, 2016; 2018), portanto, os Programas de Residências Multiprofissionais 

em Saúde são considerados não apenas espaços de formação, mas também de trabalho da/o 

assistente social (CFESS, 2017) e dos demais profissionais da área da saúde.     

O desenvolvimento da formação em saúde que se expressa nestas pós-graduações 

pauta-se na experiência da residência médica. Ou seja, a RMS é baseada na mesma 

formatação/modelo da residência médica, possuindo a mesma característica metodológica de 

“ensino em serviço” dessa residência, o que ratifica a articulação entre a proposta de formação 

aliada ao trabalho, que é uma particularidade destas modalidades de formação (SILVA, 2016). 

 A partir de um breve resgate histórico, podemos perceber que o século XIX marca o 

surgimento da residência destinada aos médicos, sendo os Estados Unidos da América (EUA) 

o país pioneiro dessa especialização. Baseando-se no modelo americano, a residência médica 

surgiu no nosso país na década de 1940.
60

 Já a sua expansão iniciou-se nos anos 1960.
61

 

(SILVA, 2016; BOTTI, 2009).  

A Universidade de São Paulo (USP), por meio do Departamento de Ortopedia da 

Faculdade de Medicina, foi a primeira instituição a desenvolver essa modalidade de ensino; e, 

posteriormente, no Rio de Janeiro, o Hospital dos Servidores tornou-se a segunda instituição a 

especializar médicos recém-formados via Programa de Residência Médica (BOTTI, 2009). 

 Já o primeiro Programa de RMS no Brasil originou-se na década de 1970, no estado 

do Rio Grande do Sul. Esse era desenvolvido no Centro de Saúde Escola Murialdo (CSEM) e 

destinava-se aos profissionais de medicina, serviço social, medicina veterinária e enfermagem 

(BRASIL, 2006a; UEBEL; ROCHA; MELLO, 2003).   

Nessa direção, o pioneirismo do estado do Rio Grande do Sul - no tocante ao 

Programa de Residência Multiprofissional - é inovador, pois: 

[...] assenta-se em um conjunto de elementos, dentre eles: o fato do 

desenvolvimento, em meados dos anos 1970, de uma residência multiprofissional na 

atenção básica, campo não prioritário para a atenção em saúde no Brasil daquele 

tempo; a própria ideia de que as necessidades de saúde de uma determinada 

população não passam apenas por atendimentos de médicos e enfermeiros, que 

outros profissionais são fundamentais se o objetivo for a produção de saúde. Tal 

                                                           
59

 No modo de produção capitalista, a classe trabalhadora vende para o capitalista a sua única mercadoria 

denominada força de trabalho.  
60

 Importante considerar que a “cópia” de modelos externos é uma das características das políticas sociais 

brasileiras, as quais se manifestam em outros espaços, como a residência médica que tratamos aqui. Não há, 

historicamente, o entendimento sobre as particularidades da formação sócio-histórica brasileira, e esses 

“modelos” acabam sendo “adaptados” à nossa realidade. 
61

 Segundo Silva (2016, p. 121), “[...] o desenvolvimento da modalidade residência médica e da pós-graduação 

em geral no Brasil está vinculado ao percurso histórico da política e educação superior e essa, por sua vez, ao 

projeto social hegemônico vigente naquele momento - o golpe empresarial militar de 1º de abril de 1964”. 
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premissa contraria uma lógica de poder simbólico instituído, tanto no que se refere à 

figura do médico, como na forma de entender a complexidade das necessidades de 

saúde do “paciente”, o usuário/população; outro elemento é a percepção de que a 

integração na formação em saúde opera como potencializador no processo de ensino 

a partir da prática, podendo contribuir para a desfragmentação das práticas em saúde 

(SILVA, 2016, p. 128).  

 

 De acordo com os estudos de Closs (2013), seguindo as tendências dos anos de 1970, 

nos anos 1990, os debates referentes à formação em saúde pautaram-se na atenção 

básica/primária de saúde. Esse período marca a origem dos Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde/Programa de Saúde da Família (PACS/PSF). Nesse contexto, 

surgiram diferentes Programas de Residências Multiprofissionais, dentre eles: o Programa de 

Residência em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Programa de 

Residência em Saúde Mental desenvolvido no Instituto Philippe Pinel e o Programa de 

Residência Integrada em Saúde pertencente à Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul 

(ESP/RS).
62

 

Segundo os estudos de Silva (2016), os anos 2000 marcam um período de grande 

relevância para a RMS e, logo, para a formação de recursos humanos para a área da Saúde. 

Uns dos acontecimentos que justificam essa afirmativa são: o apoio do Ministério da Saúde 

(MS) aos Programas de Residência Multiprofissional desde o início dessa década
63

 (BRASIL, 

2006a); a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES) em 

2003
64

 e, logo, do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges); a aprovação da 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS/2002) como 

Política Nacional de Gestão do Trabalho em Saúde pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

e a instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, em 2004
65

.  

                                                           
62

 Este Programa retoma o trabalho realizado na década de 1970 pela Secretaria Estadual de Saúde (CLOSS, 

2013), visto que - no início dos anos 1990 - a Residência Multiprofissional do CSEM extinguiu-se devido a 

distintos motivos econômicos e políticos (UEBEL; ROCHA; MELLO, 2003).  
63

 Dezenove programas de Residências Multiprofissionais em Saúde da Família foram criados em 2002. 

(BRASIL, 2006a). 
64

 “A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) é responsável por formular políticas 

públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da 

saúde no Brasil. Cabe à SGTES promover a integração dos setores de saúde e educação no sentido de fortalecer 

as instituições formadoras de profissionais atuantes na área, bem como integrar e aperfeiçoar a relação entre as 

gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, qualificação e 

distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde”. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/sgtes. Acesso em 10.nov.2018.  
65

 A criação da SGTES possibilitou a instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, em 

2004, a partir da Portaria nº 198 de 2004 (BRASIL, 2006a). Essa Política é uma “[...] estratégia do Sistema 

Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências”. 

http://portalms.saude.gov.br/sgtes
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Cabe enfatizarmos que a origem da RMS é anterior ao SUS, porém - em 2005 - essa 

modalidade de pós-graduação lato sensu tornou-se uma política de formação em saúde. 

Inicialmente ocorreu a criação da Residência em Área Profissional da Saúde por meio da 

promulgação da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Em seguida, no mesmo ano, o MS, 

através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges/SGTES), criou as seguintes 

portarias: Portaria nº 1.111, de julho de 2005, que fixou as normas tanto para a 

implementação quanto para a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo 

Trabalho; e a Portaria Interministerial nº 2.117/2005, que instituiu a RMS no âmbito no MS e 

no Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2005d).  

Segundo a Portaria nº 1.111 de 2005, o Programa de Bolsas de Educação para a 

Educação pelo Trabalho abrange não apenas bolsas para os profissionais residentes, os quais 

deverão ser supervisionados por um docente-assistencial, mas também para os preceptores, 

tutores e orientadores de serviço que compõem o Corpo Docente (BRASIL, 2005c). Em seu 

6º artigo, esta Portaria define a preceptoria, a tutoria e a orientação de serviço como: 

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. 

II - tutoria: 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; e 

III - orientação de serviço: função de supervisão docente-assistencial de caráter 

ampliado, exercida em campo, dirigida aos trabalhadores de saúde de quaisquer 

níveis de formação, atuantes nos ambientes em que se desenvolvem programas de 

aperfeiçoamento e especialização em serviço, bem como de iniciação ao trabalho, 

estágios e vivências, respectivamente, para profissionais e estudantes da área da 

saúde, e que exerçam atuação específica de instrutoria, devendo reportar-se ao tutor, 

sempre que necessário (BRASIL, 2005c). 

 

                                                                                                                                                                                     
(BRASIL, 2004, p. 02). Cabe enfatizarmos que o artigo 6º da Lei 8.080/1990 aborda que “a ordenação da 

formação de recursos humanos na área de saúde” é um dos campos de atuação do SUS (BRASIL, 1990, p. 02).  
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 Conforme fora mencionado, a RMS foi instituída por meio da portaria nº 2.117 de 

2005.
66

 Essa modalidade de formação  

 [...] ocorre através da integração dos eixos ensino-serviço-comunidade, do trabalho 

em equipe interdisciplinar e da permanente interlocução entre os núcleos de saberes 

e práticas das profissões envolvidas na formação. Na contratendência da realidade 

ainda vigente nas graduações e no próprio trabalho em saúde, a Residência 

Multiprofissional procura romper com a lógica de fragmentação entre as profissões, 

buscando a necessária complementariedade entre práticas e saberes distintos, bem 

como a construção de competências compartilhadas. Procura também superar a 

dissociação entre ensino e serviço, situando a rede do SUS como lócus de 

aprendizagem e de inovação assistencial (CLOSS, 2013, p. 59).  

 

 Tanto a interdisciplinaridade quanto a integralidade
67

 são elementos importantes para 

o desenvolvimento da RMS (SILVA, 2018). De acordo com Mendes e Silva (2013), enquanto 

a multidisciplinaridade ocorre quando há inserção de profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento nas unidades de Saúde, sem a necessidade da troca de conhecimento entre os 

profissionais, a metodologia de trabalho denominada interdisciplinaridade acontece quando 

existe um compromisso com a cooperação entre as áreas, quando a autonomia de cada 

profissional de distintos campos do saber é respeitada.  

Portanto, a interdisciplinaridade no primeiro momento possibilita “[...] a condição do 

conhecimento, linguagens e conceitos de cada área envolvida, para, posteriormente, promover 

uma recombinação dos elementos internos que possam facilitar o processo de comunicação” 

(ELY, 2003, p. 115 apud MENDES; SILVA, 2013, p. 55).  

De acordo com a lei 8.080/1990, a integralidade, um dos princípios do SUS, é 

compreendida “[...] como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

                                                           
66 Conforme assevera o CFESS (2017), a RMS foi instituída no âmbito do MS e do MEC. Em 2005, ocorreu a 

instituição da parceria entre esses dois Ministérios em prol da cooperação técnica para a formação de recursos 

humanos na área da saúde, por meio da portaria interministerial nº 2.118.  
67 A integralidade é um conceito polissêmico. De acordo com Silva (2016, p. 135), “Mattos (2006) em seu texto 

Os Sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos, apontou três 

sentidos para a integralidade: 1) Da Medicina Integral à Prática da Integralidade: integralidade como um traço da 

boa medicina; nesse sentido, a integralidade aparece como uma dimensão das práticas, quando a configuração 

dessas práticas assume a forma de um encontro entre o profissional de saúde com um usuário, cabendo a este 

profissional a realização da integralidade. 2) Dos Programas Verticais aos Programas Integrais: a integralidade 

como modo de organizar as práticas; nesse sentido, a integralidade se relaciona mais diretamente com a 

organização dos serviços e das práticas de saúde e se aplica a partir da indignação com certas características das 

práticas então existentes. Aqui a integralidade não é mais uma atitude de um profissional, mas uma marca de um 

modo de organizar o processo de trabalho a fim de otimizar o seu impacto epidemiológico. 3) Integralidade e 

Políticas Especiais: nesse sentido, a integralidade se relaciona com as configurações de certas políticas 

específicas desenhadas para dar respostas a um determinado problema de saúde, ou aos problemas de saúde que 

afligem um certo grupo populacional.”   
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curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”. (BRASIL, 1990). Ou seja, é fundamental que os usuários do SUS 

sejam atendidos na totalidade de suas demandas, de forma monitorada e com garantia à rede 

de saúde com serviços de qualidade que deem conta desta proposta. 

Nessa direção, compreendemos que a integralidade: 

[...] fundamenta-se na compreensão abrangente das necessidades de saúde, tendo em 

vista efetivar o conceito ampliado de saúde no cotidiano do SUS. Implica, assim, a 

percepção dessas necessidades como circunscritas ao campo dos direitos sociais. 

Esses direitos, construídos historicamente, dizem respeito ao reconhecimento das 

necessidades de sujeitos concretos, do processo de politização destas necessidades e 

sua inscrição no plano da legislação (CLOSS, 2013, p. 103). 
 

Importa destacarmos que a já referida legislação nº 11.129/2005 instituiu o Programa 

de Bolsas para a Educação pelo Trabalho e destinou-as para os estudantes da educação 

superior e aos profissionais formados da área da saúde que realizam estágio, aperfeiçoamento 

ou especialização no âmbito do SUS, tutores, preceptores, entre outros. Porém a maioria dos 

profissionais responsáveis pela preceptoria e tutoria, importantes sujeitos no processo de 

ensino-aprendizagem nas residências em saúde, não recebem bolsas, o que demonstra a 

ausência de uma política permanente para os mesmos (CFESS, 2017).
68

 

Cabe lembrarmos, conforme é apontado por Mendes (2013): os profissionais que 

participam dos Programas de Residências em Saúde são os que fazem parte do quadro de 

funcionários das instituições, portanto, para o desenvolvimento desses programas, há uma 

necessidade dos profissionais se organizarem para que ocorra a formação dos residentes. 

Sendo assim, com o surgimento dos Programas de RMS, surgem concomitantemente novas 

demandas para os profissionais do setor da Saúde.  

Nessa direção, quando ocorre a inserção de residentes em unidades de Saúde que 

possuem déficit de profissionais, a qualidade da formação tende a ser precária, pois 

possivelmente ocorrerá uma sobrecarga de trabalho para os tutores, preceptores e também 

para os residentes, quando estes passam a ser considerados como profissionais da instituição, 

e não como profissionais que também estão em formação.
69
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 De acordo com o CFESS (2017, p. 23), as modalidades de bolsas “[...] é um ponto de pauta presente nos 

debates da residência na atualidade”, ademais, o que existem no momento são propostas no tocante às bolsas, 

sem previsão, e não uma política de educação permanente para esses profissionais, conforme fora mencionado. 
69

 Importa enfatizarmos que existem, em determinadas unidades de saúde, diferentes vínculos de contratos como 

RJU e CLT, bem como carga horária distinta de profissionais da mesma área. Essa realidade pode ocasionar 

dificuldade de organização dos profissionais em prol de melhorias das suas condições de trabalho, por exemplo.  
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Desse modo, ao refletirmos sobre os Hospitais Universitários que são vinculados às 

universidades, percebemos que nas IES “[...], por exemplo, a realização de atividades 

docentes na residência não está prevista entre as atribuições dos profissionais universitários” 

(MENDES, 2013, p. 193). Essa questão contribui para a intensificação de sobrecarga de 

trabalho, devido às demandas postas pelas residências em saúde, conforme mencionamos 

(MENDES, 2013). Sobrecarga de trabalho, não apenas para os docentes das IES, mas para 

todos os profissionais que fazem parte dos Programas referentes a essa modalidade de 

formação.  

 Retomando a historicidade da RMS, cabe enfatizarmos a realização de Seminários 

Nacionais de Residências Multiprofissionais em Saúde a partir de 2005. O I Seminário foi 

organizado pela SGTES/MS, em conjunto com a Comissão Intersetorial de Recursos 

Humanos (CIRH) do CNS. A participação de coordenadores, residentes, representantes de 

Conselhos Profissionais da área da saúde, entre outros, possibilitou o debate em relação aos 

Programas de Residências em Saúde, pautado nos seguintes eixos: estratégias para a 

construção da multidisciplinaridade, visando atender ao preceito constitucional da 

integralidade; a construção de diretrizes nacionais para a RMS; a composição da CNRMS; e a 

criação do Sistema Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (MEC; MS, CNRMS, 

2009). 

 Em relação ao histórico dessa modalidade de Pós-Graduação, Closs (2013) destaca 

que os residentes tiveram um importante papel no processo de regulamentação das 

Residências em Saúde. A organização dos mesmos resultou na elaboração de um documento, 

que posteriormente foi enviado ao MS, intitulado “Projeto de articulação e produção de 

debates sobre a Formação Profissional em Saúde: Residências Multiprofissionais em Saúde”. 

“O resultado pode ser considerado exitoso, pois o projeto garantiu o financiamento para a 

realização de Seminários Regionais em todo país, que culminaram no II Seminário Nacional 

de Residências Multiprofissionais em Saúde [...]” (CLOSS, 2013, p. 64). 

   Os debates no tocante à regulamentação da Residência Multiprofissional em Saúde 

continuaram no II Seminário realizado em 2006, no estado do Rio de Janeiro (CFESS, 2017).  

A efetivação desses eventos, que podem ser considerados uma conquista do 

processo de mobilização dos residentes e demais atores, também ia ao encontro dos 

                                                                                                                                                                                     
Em relação aos Programas de Residências, um dos agravantes é a rotatividade de profissionais, devido aos 

contratos temporários, o que dificulta o acompanhamento dos residentes.  
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interesses políticos de uma nova gestão, tais como demarcar como fato político a 

regulação dessa formação e compor com as pressões políticas dos movimentos e 

instâncias de controle social. Isso se evidenciou na dinâmica de discussão desses 

seminários, que tiveram como marca a composição de dissensos, tendo em vista o 

interesse do Estado, de residentes, tutores e preceptores na efetivação do processo de 

regulamentação da Residência (CLOSS, 2013, p. 65).   

 

 Após o II Seminário, um Grupo de Trabalho que ficou responsável em elaborar a 

Portaria de criação da CNRMS, foi instituído pela SGTES/MS e pela Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) (MEC; MS, CNRMS, 2009). Os debates 

proporcionados por esse Grupo de Trabalho deram origem à Portaria Interministerial 

MEC/MS nº45 de 2007.
70

 Além da composição da CNRMS,
71

 essa Portaria estabeleceu as 

diretrizes para os Programas de Residências em Saúde (CFESS, 2017).  

 De acordo com Silva (2016), a Portaria nº 45, de 2007, apresentou propostas pautadas 

na integralidade da atenção, bem como em uma nova concepção político-pedagógica para os 

Programas de Residências. Nessa direção:  

[...] a proposta inscrita na Portaria Interministerial MEC/MS nº 45/2007, em tese, 

aponta para a possibilidade de construção de uma lógica de formação em saúde para 

além do aprimoramento meramente técnico, disciplinado, subordinado e repetitivo. 

Ao contrário, propõe-se a superar um modelo de formação que se destina a “treinar” 

profissionais para o cumprimento de tarefas e, desse modo, opõe-se a uma formação 

reduzida a habilidades técnicas solicitadas pelo “mercado” da saúde. [...], ao tratar o 

processo de formação como inscrito em uma conformação histórica, política e 

social, torna possível, embora de forma alguma garanta, a problematização das 

determinações sociais que envolvem a produção de saúde daqueles usuários e/ou 

populações, assim como a discussão acerca do papel dos trabalhadores da saúde 

nesse processo (SILVA, 2016, p. 141). 

 

 Vale ressaltarmos que a constituição do Fórum Nacional de Residentes 

Multiprofissionais (FNRSM) e a consolidação da organização do fórum de coordenadores e 

preceptores também constituem esse período de grande importância para a RMS (CLOSS, 

2013).  
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 Revogada pela Portaria Interministerial nº 1.077 de 2009.   
71

  Podemos citar os seguintes sujeitos que fazem parte dessa composição: um representante dos preceptores ou 

tutores de Programas de RMS; um representante dos coordenadores dos Programas de RMS; um representante 

do Fórum das Executivas de Estudantes de Cursos da Área da Saúde; um representante das IES, um 

representante do conjunto de entidades que fazem parte do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da 

Área da Saúde – FENTAS; dois representantes das associações que compõem o Fórum Nacional de Educação 

das Profissões na Área de Saúde – FNEPAS, entre outros (BRASIL, 2007a). Essa composição objetivou 

contemplar os profissionais que contribuíram na construção dos programas de residência (CFESS, 2017).   
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 O III Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde foi realizado em 

2008 e teve como principais eixos: o debate sobre ênfases de concentração dos Programas de 

Residências em Saúde e o processo de avaliação dos mesmos, a partir da estipulação de 

critérios mínimos dos Programas (CLOSS, 2013). 

 De acordo com o CFESS (2017), no mesmo ano da realização do III Seminário, 

ocorreu por meio da Portaria Interministerial nº 506, de 24 de abril de 2008, a alteração do 

primeiro artigo da já mencionada Portaria nº 45 de 2007. Essa alteração diz respeito à carga 

horária destinada aos Programas de Residências em Saúde.   

 A Portaria Interministerial nº 45, de 2007, em seu art. 1º, definiu os Programas de 

Residência como:  

[...] ensino de pós-graduação lato sensu destinado às profissões que se relacionam 

com a saúde, sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em 

serviço, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 

profissional, com carga horária entre 40 (quarenta) e 60 (sessenta) horas semanais 

(BRASIL, 2007a, grifos nossos).   

 

 

 A partir da instituição da Portaria Interministerial MEC/MS nº 506/2008, a Residência 

Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde passaram a ser 

compreendidas como um:  

[...] ensino de pós-graduação lato sensu destinado às profissões que se relacionam 

com a saúde, sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em 

serviço, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 

profissional, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais (BRASIL, 2008, 

grifos nossos). 

 

 Antes os Residentes deveriam cumprir uma carga horária entre 40 (quarenta) e 60 

(sessenta) horas semanais, porém, com a Portaria nº 506/2008, essa carga horária foi 

modificada e intensificada. A Portaria em questão estabeleceu a fixação da carga horária em 

60 (sessenta) horas por semana.   

O principal aspecto alegado pelos gestores dos Ministérios da Educação e Saúde 

para esta alteração foi a necessidade de equivalência de carga horária com a 

residência médica, tendo em vista o valor da bolsa de RMS ser isonômico ao 

daquela residência. [...]. Dessa forma, essa alteração acarreta impactos na dinâmica 

pedagógica dos programas de RMS, pois esta se diferencia da perspectiva de 

treinamento em serviço que marca a residência médica, pautada em plantões, por 

exemplo. Neste horizonte, a extensão da carga horária, se não articulada com o eixo 

de formação prioritário do programa, como os serviços-foco deste, pode acarretar 

numa redução da qualidade do processo de formação, com jornadas excessivas que 

redundam na massificação da formação, no esvaziamento da proposta crítica, 

reflexiva e propositiva a que a experiência formativa em RMS se propõe (CLOSS, 

2013, p. 69-70, grifos da autora).    
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 Ao possibilitar a realização de práticas pautadas na interdisciplinaridade, a RMS pôde 

se constituir como uma importante formação em consonância com os princípios do SUS, no 

entanto, para tal, a mesma não poderá ser entendida e realizada como trabalho precário 

(SILVA, 2016). Ou seja, a fixação da excessiva carga horária (60 horas semanais), “[...] 

incondizente com a formação para o trabalho em saúde inscrita na proposta da RMS”, somada 

ao processo de sucateamento do SUS, pode possibilitar a realização dessa formação pautada 

na precarização e exploração do trabalho (SILVA, 2016, p.141). Nesta realidade, assiste-se a 

uma tendência de desqualificação no processo da educação em serviço. 

 Portanto, no período de 2 (dois) anos, em regime de dedicação exclusiva com carga 

horária de 60 (sessenta) horas semanais, os residentes, profissionais que estão em formação, 

desempenharão suas atividades nos Programas de RMS. Embora essa carga horária tenha que 

ser cumprida através de atividades práticas, teóricas ou teóricas-práticas, as atividades que 

prevalecem são as práticas (SILVA, 2016). Sendo assim, concordamos com as seguintes 

considerações de Silva (2016):  

[...] o trabalho em saúde e a prolongada jornada de trabalho do residente inscrevem-

se nos marcos da exploração do trabalho pelo capital. Ou seja, ainda que haja 

particularidades no “trabalho” do residente, estas particularidades não alteram sua 

condição de trabalhador (ainda que temporário) no modo de produção capitalista. 

Nesses marcos, entendemos que 60 (sessenta) horas semanais são uma forma de 

intensificação da exploração do trabalho e são incompatíveis com as propostas de 

formação inscritas na RMS (SILVA, 2016, p. 142). 

 

Como já mencionado, devido à instituição da Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.077 de 2009, a Portaria nº 45/2007 foi revogada, alterando a composição do CNRMS. 

Como exemplificação dessa alteração, podemos citar a substituição dos fóruns FENTAS e 

FNEPAS pelas associações de ensino e pesquisa das profissões de saúde e pelas entidades 

sindicais. Além disso, cabe enfatizarmos também a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.224/2012, que acrescentou - nessa composição - um representante do MEC (SILVA, 2016).  

Para Closs (2013, p. 72):  

[...] as mudanças realizadas pela Portaria nº 1.077/2009 instauram uma nova 

dinâmica política no quadro da formação nas residências em saúde, com caráter 

nitidamente regressivo em relação ao processo participativo anterior. Esse retrocesso 

é acompanhado por reivindicações dos movimentos envolvidos nas residências, 

tendo em vista preservarem as conquistas anteriores. Registram-se, ainda durante o 

ano de 2009, a suspensão das atividades da CNRMS, sendo os trabalhadores 

retomados posteriormente, mas permanecendo a dificuldade de interlocução efetiva 

entre os diversos segmentos e gestores federais. 
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Em 2010, ocorreu uma mudança no financiamento dos Programas de Residência do 

Brasil. O MS deixa de ser o único Ministério a financiar os Programas de Residência e passa a 

contar com a participação do MEC. Essa mudança ocorreu a partir do projeto de “Implantação 

do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da rede de Hospitais 

Universitários Federais”, elaborado pelo MEC
72

 (SILVA, 2016).   

A participação do MEC proporcionou uma expressiva expansão desses Programas a 

partir de 2010. Além do aumento da quantidade de bolsas, esse período é marcado pela 

mudança do perfil dos Programas de RMS. Se até 2009 os Programas eram desenvolvidos na 

atenção básica/primária, a partir de 2010, os Programas de Residência passaram a ser 

desempenhados na alta complexidade, ou seja, nos Hospitais, especialmente os Universitários 

(SILVA, 2016).   

 Portanto, é um fato que essa modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu, ao mesmo 

tempo em que se intensifica a carga horária, está apresentando um crescimento em nosso país. 

Ao realizar uma análise comparativa entre os anos 2005 e 2015, através do relatório do 

Sistema de Informação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (SisCNRMS), 

Silva (2016) demonstra que ocorreu um crescimento expressivo do número de Programas de 

Residências em Saúde (uniprofissional e multiprofissional). Em 2005, o MS financiou 22 

(vinte e dois) programas, e, em 2015, havia um total de 1.500 (mil e quinhentos) programas 

registrados para avaliação na CNRMS (SILVA, 2016).  

Nesse sentido, o crescimento do número de bolsas acompanha o aumento do número 

de Programas de Residências. Em 2010, o MEC financiou o total de 414 (quatrocentas e 

quatorze) bolsas destinadas aos Programas de RMS e em Área Profissional. Em 2014, foram 

financiadas por esse Ministério um total de 3.322 (três mil, trezentas e vinte e duas) bolsas 

(BRASIL, 2014).  

A expansão desta modalidade expõe a necessidade de refletirmos sobre esse tipo de 

formação, visto que a mesma está se configurando como um trabalho precário. Portanto, as 

análises - em torno desta modalidade de ensino - não devem ser baseadas na compreensão da 

mesma como uma potência de formação, conforme assevera Silva (2016). Ou seja, o 

crescimento do número de Programas e - logo - da quantidade de bolsas, não significa 
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  Para o ano de 2010, esse projeto estipulou disponibilizar 500 (quinhentas) bolsas para a rede de Hospitais 

Universitários Federais. O gasto previsto anualmente era de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil 

reais) em 2010 e já a partir de 2011 a previsão era de gastar R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) 

(MEC; MS, CNRMS, 2009).   
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necessariamente uma formação de qualidade (SILVA, 2016). As análises realizadas pelo 

CFESS corroboram essa afirmativa:  

Ao longo dos últimos anos houve um aumento significativo no número de 

programas financiados pelo fundo público em especial com recursos do Ministério 

da Educação, porém essa ampliação não tem sido acompanhada de qualificação para 

preceptores e tutores e nem mesmo de uma política de integração ao SUS dos 

egressos desses programas, que por vezes são inseridos no setor privado (CFESS, 

2017, p. 38).    

 

Ainda sobre a historicidade da RMS, cabe mencionarmos que - em 2010 - a 

composição da CNRMS foi instituída pela Portaria Interministerial nº 143. Uma modificação 

dessa composição foi realizada no mesmo ano por meio da Portaria nº 1.016. Ou seja, ocorreu 

o acréscimo da participação dos Residentes na composição, já que na Portaria nº 143 não era 

prevista (CFESS, 2017).  

O ano de 2010 também é marcado pela Resolução CNRMS nº 3, que aborda sobre a 

carga horária (60 horas semanais), devendo ser cumprida no período mínimo de dois anos por 

meio de atividades práticas (80% da carga horária), sob supervisão de docente ou preceptor, e 

teóricas ou teórico-práticas (20% da carga horária),
73

 bem como sobre a avaliação dos 

residentes
74

 (BRASIL, 2010a).  

No documento intitulado “Residência em Saúde e Serviço Social – subsídios para 

reflexão”, o CFESS chama atenção para o termo “treinamento”, que essa Resolução passou a 

reutilizar. O termo tinha deixado de ser utilizado devido aos profícuos debates realizados no 

âmbito dessa Pós-Graduação lato sensu. O motivo da não utilização durante um determinado 

período foi resultado do entendimento da mesma como uma formação em serviço (CFESS, 

2017). 

Outra normativa importante para o entendimento da história e – logo - do processo de 

consolidação dos Programas de Residência em Saúde no Brasil é a Resolução MEC nº 2 de 
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“[...] as atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde devem ser organizadas por: a. um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as profissões 

envolvidas, como base para a consolidação do processo de formação em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; b. um ou mais eixos integradores para a(s) área(s) de concentração constituinte(s) do Programa; 

c. eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, de forma a preservar a identidade 

profissional” (BRASIL, 2012, p.02).   
74

 A Resolução nº 3 de 2010 estabeleceu que o Profissional Residente tem direito a uma folga semanal e a 30 

dias de férias, podendo ser divididos em 15 (quinze) dias por ano (BRASIL, 2010). Essa Resolução foi revogada 

pela Resolução nº 5 de 07 de novembro de 2014, estabelecendo que a carga horária deverá ser de 60 horas 

semanais, durante o período mínimo de 2 (dois) anos. A partir dessa Resolução, 80% da carga horária deverá ser 

cumprida por meio de estratégias educacionais práticas e teórico-práticas e 20% através de estratégias 

educacionais teóricas (BRASIL, 2014a).   
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2010, a qual dispõe sobre as atribuições, funcionamento e organização da Comissão de 

Residência Multiprofissional (COREMU)
75

 das instituições que oferecem a modalidade de 

formação em questão. 

Essa Resolução aborda distintos assuntos, como: a definição dos tutores, preceptores e 

residentes; a diferença entre as instituições executoras e formadoras, portanto, a definição das 

IES como as responsáveis pela oferta dos Programas e os serviços de saúde como os 

responsáveis pela execução; as atribuições da COREMU, entre outros (CFESS, 2017).  

Em relação a essa Resolução, é importante mencionarmos que, de acordo com o seu 1º 

artigo, a instituição formadora em conjunto com a executora possui o papel de constituir uma 

única Comissão de Residência Multiprofissional (BRASIL, 2010a). Para o CFESS (2017), 

essa definição demonstra o não reconhecimento de outras instituições, distintas das IES, que 

formam profissionais. Nesse sentido, essa entidade representativa do Serviço Social afirma 

que a resolução: 

[...] ao indicar que deve ser constituída uma única comissão de residência 

multiprofissional articulando com as instituições formadas e executoras não 

reconhece a diversidade de programas já desenvolvidos ao longo de vários anos e 

cria uma obrigatoriedade dessas instituições realizarem parcerias. Acreditamos que a 

obrigatoriedade do estabelecimento de parcerias com instituições formadoras por si 

só não assegura a construção coletiva dos programas e nem representa diretamente o 

aumento da qualidade dos programas (CFESS, 2017, p.33).  

 

Durante o período da Residência, os profissionais residentes deverão ser 

acompanhados pelos preceptores. Estes possuem o papel de supervisionarem de forma direta 

as atividades práticas realizadas pelos profissionais em formação. A preceptoria deverá ser 

exercida pelo profissional que: possui formação mínima de especialista; da mesma área 

profissional dos residentes e; que está vinculado à instituição formadora ou executora.  

(BRASIL, 2012).    

Além dos residentes e preceptores, para a realização do ensino-aprendizagem, os 

Programas de Residências deverão contar com a participação de docentes e tutores, os quais 

deverão ter experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos e formação mínima de mestre. 

A função dos mesmos é desempenhar atividades de orientação acadêmica tantos de residentes 

quanto de preceptores (BRASIL, 2012).  

                                                           
75 É de responsabilidade desta Comissão a tramitação de processos juntamente com a CNRMS. Além disso, um 

dos papéis designados à COREMU é a avaliação e o acompanhamento dos Residentes (BRASIL, 2010a).    
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Os docentes, vinculados às instituições executoras e formadoras, possuem o papel de 

participarem das atividades teóricas e teórico-práticas estipuladas no Projeto Pedagógico do 

Programa de Residência. Assim como a elaboração deste Projeto é de responsabilidade de 

cada Programa de RMS (BRASIL, 2012).
76

   

Importa mencionarmos a realização do IV Seminário Nacional sobre Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde, realizado em 2011, o último até a 

presente data. Os debates realizados nesse evento basearam-se na “concepção político-

pedagógica dos programas, a gestão e a política de financiamento dos mesmos” (CFESS, 

2017, p. 28). Outro acontecimento que compõe o histórico da RMS foi a instituição das 

Câmaras Técnicas em 2012. Nesse sentido, a resolução nº 01/2012 instituiu como:  

[...] instâncias de assessoramento permanente da CNRMS com as seguintes 

atribuições: realizar autorização, reconhecimento e renovação dos programas; 

assessorar a CNRMS em relação às diretrizes curriculares que orientam os 

programas e emitir pareceres e consultas. Essas atribuições conformam as Câmaras 

Técnicas como uma instância técnica e política fundamental para o desenvolvimento 

dos programas (CFESS, 2017, p. 34-35).
77

   

 

 De acordo com o CFESS (2017), em 2015, duas normativas marcam a história da 

RMS em nosso país, sendo estas: Portaria nº 51 de 2015, que aborda sobre a convalidação de 

certificados dos residentes egressos que fizeram parte de turmas de Programas de Residências 

anteriores a 30 de Junho de 2005; e a Portaria nº 53, que instituiu a composição atual, formada 

por membros titulares e suplentes, da CNRMS.
78

   

                                                           
76

 A Resolução CNRM nº 2 de 2012 aborda também sobre o Núcleo Docente Assistencial Estruturante – NDAE, 

o qual deverá ser constituído por representantes de docentes, tutores e preceptores de cada área de concentração 

e pelo coordenador do Programa de Residência em Saúde. Esse Núcleo tem como um dos seus papéis 

acompanhar a execução do Projeto Pedagógico (BRASIL, 2012).  
77

 Os representantes dos conselhos profissionais e das associações de ensino das categorias profissionais que 

fazem parte dos Programas de RMS compõem as Câmaras Técnicas. Mesmo assim ocorreram apenas três 

reuniões que não tiveram como pauta primordial as diretrizes curriculares, de suma importância para a formação 

dos Residentes (CFESS, 2017).  
78

 Uma grande questão no tocante à composição da CNRMS é a indicação de membros não natos, ou seja, dos 

representantes dos coletivos residentes, preceptores e tutores. Em 2015 e 2016, ocorreram Encontros Nacionais 

de Residência em Saúde em Florianópolis e em Curitiba, respectivamente. Nesses encontros, a indicação de 

representantes de residentes, preceptores e tutores foi reivindicada. Pois, “[...] a reivindicação presente na carta 

em relação à indicação dos representantes de residentes, preceptores e tutores é um ponto que permanece em 

aberto há muitos anos, tendo em vista que o processo de indicação desses membros, [...], chegou a ser definida 

como indicação por lista tríplice e posteriormente ocorreu por meio de videoconferência das quais nem todos os 

membros participaram e que desconsidera a existência e organização própria dos fóruns” (CFESS, 2017, p. 27-

38). 
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A partir dessas breves considerações, percebemos a existência de diversas normativas 

que fazem parte da historicidade desta modalidade de formação,
79

 considerada distinta dos 

demais Programas de Pós-Graduação lato sensu, pois a mesma não se desenvolve sem o 

trabalho.    

Porém, para a compreensão da RMS, é importante considerarmos os desafios postos, 

os quais dificultam uma formação de qualidade. Nesse sentido:  

[...] a proposta das residências como formação de profissionais qualificados para o 

SUS é extremamente importante, porém também cabe refletirmos que esse processo 

tem enfrentado desafios em sua plena instituição intensificados pelo processo de 

contrarreforma do Estado, que impacta na política de saúde (CFESS, 2017, p. 38).  

 

 Como exemplificação de desafios, podemos mencionar: a inexistência de uma política 

que garanta que os residentes egressos atuem no SUS, pois um dos objetivos da RMS é 

formar trabalhadores para o sistema público de saúde; a importância do investimento em uma 

política em prol da formação permanente, bem como condições de trabalho para os tutores e 

preceptores; a implementação da avaliação dos Programas de Residências; a inserção de 

representantes indicados pelos Fóruns de residentes, preceptores e tutores na CNRMS, entre 

outros (CFESS, 2017).  

Sendo assim, importa enfatizamos que concordamos com Silva (2016) quando afirma 

que a RMS é uma modalidade de formação inovadora no âmbito do SUS, visto que como 

proposta inicial, além de buscar a superação da fragmentação dos saberes a partir de práticas 

interdisciplinares, propõe responder as necessidades de saúde. No entanto uma grande 

problemática dessa formação está na inserção dos residentes como trabalhadores precarizados. 

Portanto:  

[...] o parâmetro para a análise da potencialidade da RMS não pode ser a afirmação 

de que a RMS é em si uma formação voltada à integralidade e à interdisciplinaridade 

nas práticas em saúde. Ora, a RMS não é isso “em si”, mas o é enquanto proposta 

original. O que cria as circunstâncias fundamentais para que a proposta original da 

RMS se realize de fato, se torne materialidade, são as condições básicas para a sua 

realização. Dito de outra forma, há na legislação da residência uma contradição 

explícita que, de um lado afirma uma formação com foco na integralidade e 

interdisciplinaridade e, de outro, cria as condições práticas para a precarização e 
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 Destacamos, nesse item, as normativas que consideramos importantes para o entendimento da natureza dessa 

modalidade de formação. Portanto, não foi nosso objetivo destacar todas normativas, eventos, entre outros 

acontecimentos relacionados à RMS, mas, sim, demonstrar o surgimento dessa modalidade no Brasil, a sua 

regulamentação e os principais sujeitos que fazem parte desta modalidade, como: residentes, preceptores, tutores, 

docentes, entre outros. Para maiores informações sobre essas normativas vinculadas aos Programas de 

Residências em Saúde, consultar: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-

especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813; e CFESS (2017).  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813
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exploração intensa da força de trabalho do residente que atuará por dois anos com 

uma carga horária semanal de 60h (SILVA, 2016, p. 156).  

 

 A partir dessas considerações sobre a natureza da RMS, apresentaremos, no próximo 

item, um breve panorama sobre o Serviço Social na Saúde, ou seja, elementos importantes 

para a compreensão da inserção do Serviço Social nos Programas de Residências em Saúde. 

Para tal, abordaremos a relação entre Projeto Ético-Político e Projeto de Reforma Sanitária, os 

quais deverão orientar as intervenções profissionais dos assistentes sociais no campo da saúde 

e fundamentar a inserção destes profissionais nessa modalidade de Pós-graduação lato sensu 

(CFESS, 2017). 

 

2.2  Serviço Social brasileiro na área da Saúde: elementos para reflexão sobre a inserção 

dos assistentes sociais nos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde 

 

 Ao resgatarmos a historicidade da Residência Multiprofissional em Saúde no item 

anterior, para assim compreendermos a natureza dessa modalidade de formação, 

identificamos que a década de 1970 data o seu surgimento e os anos 2000 a sua 

regulamentação.  

Refletir sobre o Serviço Social e a RMS nos remete à necessidade de elencarmos 

alguns elementos que caracterizam a inserção dessa profissão no setor da Saúde. Portanto, 

faz-se necessário trazermos, no presente item, um breve panorama sobre o Serviço Social
80

 na 

Saúde e sobre a sua inserção nos Programas de Residências Multiprofissionais.
81

  

O Serviço Social é uma profissão da área da Saúde, reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) por meio da Resolução nº 287 de 1998. Um ano após esse 
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 O Serviço Social, profissão que surgiu no Brasil na década de 1930, “[...] se gesta e se desenvolve como 

profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo como pano de fundo o desenvolvimento capitalista 

industrial e a expansão urbana, processos [...] apreendidos sob ângulo das novas classes sociais emergentes – a 

constituição e expansão do proletariado e da burguesia industrial – e das modificações verificadas na composição 

de grupos e frações de classes que compartilham o poder de Estado em conjunturas históricas específicas. É 

neste contexto, em que se afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sob novas formas a 

chamada “questão social”, a qual se torna a base de justificação desse tipo de profissional especializado” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 77, grifos dos autores).  
81

 Não é nosso objetivo abordar toda trajetória do Serviço Social no campo da saúde. A nossa proposta é trazer 

alguns elementos que contribuam para a compreensão do Serviço Social na área da Saúde na atualidade e, 

portanto, sobre a inserção dos assistentes sociais nos Programas de Residências desta área. Sobre a historicidade 

do Serviço Social no setor da Saúde, consultar Bravo, 2013 e 2010. Sobre o desenvolvimento sócio-histórico do 

Serviço Social no Brasil, consultar Iamamoto e Carvalho (2009).  
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reconhecimento, conforme a Resolução nº 383/1999, o CFESS caracterizou o assistente social 

como profissional desta área. É importante ressaltarmos que o assistente social atua no campo 

das políticas sociais, portanto, não é um profissional exclusivo da área da Saúde (CFESS, 

1999).
82

    

Conforme mencionamos, os anos 1930 datam o surgimento do Serviço Social no 

Brasil. Entretanto, a expansão dessa profissão ocorreu a partir de 1945 devido ao 

aprofundamento do capitalismo e às mudanças no contexto internacional oriundas do fim da 

Segunda Guerra Mundial (BRAVO; MATOS, 2009).
83

    

 Se no início do surgimento da profissão, o setor da Saúde não absorveu um grande 

número de assistentes sociais, esse quadro foi modificado a partir dos anos 1940. Pois, nesse 

período, ocorreu a ampliação da ação dos assistentes sociais na Saúde, o que tornou esse 

campo um grande aglutinador de profissionais do Serviço Social (BRAVO; MATOS, 2009), 

sendo o Estado seu principal empregador. 

Segundo Bravo e Matos (2009), em 1948, um “novo” conceito de Saúde foi 

elaborado
84

 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A elaboração deste conceito, que 

apresentou como foco os aspectos biopsicossociais, exigiu uma equipe multiprofissional. Ou 

seja, para além dos médicos, foi solicitada a presença de outros profissionais no âmbito da 

Saúde, dentre eles, os assistentes sociais.  
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 O assistente social possui uma formação generalista e durante o seu trabalho atua nas múltiplas expressões da 

“questão social”. Desse modo, conforme é pontuado por Matos (2017), não existe um conhecimento específico 

do Serviço Social na área da Saúde, bem como nas demais áreas. Porém podemos mencionar que existem 

particularidades no trabalho dos assistentes sociais no setor da Saúde. Conforme mencionamos, na sociedade 

capitalista, a classe trabalhadora vende para o capitalista a sua única mercadoria denominada força de trabalho.   

“O capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de troca e se apropria de todo o seu valor de uso” 

(BRAZ; NETTO, 2009, p. 100). Nesse sentido, entendemos que o assistente social possui uma condição de 

trabalhador assalariado. Ao se inserir no mercado de trabalho, este profissional vende a sua força de trabalho, 

uma mercadoria que possui valor de troca expresso no salário, e ao responder uma necessidade social possui 

valor de uso (IAMAMOTO, 2014). Portanto, “[...] as ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do 

mundo do trabalho, do Estado e da sociedade civil que impactam sobre as formas de regulação do mercado de 

trabalho profissional, já que o Estado, além de ser seu maior empregador, tem uma função destacada nos 

processos de formulação e operacionalização das políticas públicas”. Ao fazer parte da classe trabalhadora, o 

assistente social se depara com os mesmos constrangimentos, condições precárias de trabalho, dos demais 

trabalhadores (ALMEIDA; ALENCAR, 2015, p. 164).  
83

 O Serviço Social brasileiro surgiu com influência europeia. A partir de sua expansão, passou a ser influenciado 

pelo Serviço Social norte-americano (BRAVO, MATOS, 2009).  
84

 De acordo com Bravo e Matos (2009, p.199), o “novo” conceito de saúde surgiu [...] “de organismos 

internacionais, vinculado ao agravamento das condições de saúde da população, principalmente dos países 

periféricos, e teve diversos desdobramentos. Um deles foi a ênfase no trabalho em equipe multidisciplinar – 

solução racionalizadora encontrada – que permitiu: suprir a falta de profissionais com a utilização de pessoal 

auxiliar em diversos níveis; ampliar a abordagem em saúde, introduzindo conteúdos preventivistas e educativos; 

e criar programas prioritários com segmentos da população, dada a inviabilidade de universalizar a atenção 

médica e social”.  
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Nessa época, outro fator que também contribuiu para a absorção dos profissionais do 

Serviço Social nessa área foi a consolidação da Política Nacional de Saúde (BRAVO; 

MATOS, 2009), cujo delineamento iniciou-se em 1930, bem como “[...] a ênfase na 

assistência médica, em seu caráter hospitalar e curativo” (BRAVO, 2013, p. 175). Portanto, a 

década de 1940 marca a expansão do Serviço Social, via aparelho estatal, colocando o 

assistente social como executor das políticas de Saúde, além da ampliação da ação destes 

profissionais nesse campo.   

De acordo com os estudos de Bravo e Matos (2009, p.199), nesse período, as 

intervenções dos assistentes sociais na área da Saúde pautavam-se em tarefas educativas. 

Essas intervenções tinham cunho normativo no modo de vida dos usuários atendidos, “[...] 

com relação aos hábitos de higiene e saúde”.  

Com a consolidação da Política Nacional de Saúde, já mencionada, os assistentes 

sociais passaram a trabalhar nos hospitais, desenvolvendo as seguintes atividades: triagem, 

orientação previdenciária, encaminhamento, entre outros. Essas ações eram realizadas com a 

finalidade de contribuir para que a população atendida conseguisse ter acesso tanto aos 

serviços quanto aos benefícios
85

 (BRAVO; MATOS, 2009).  

Iamamoto e Carvalho (2009), ao refletirem sobre as intervenções dos primeiros 

assistentes sociais em distintos campos de atuação, fazem as seguintes considerações sobre as 

funções desses profissionais na área da Saúde:
86

  

[...] 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 [...], 

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 quantos aos fatores “psicológicos e emocionais do 

tratamento”, e a adequação do cliente à instituição através da “obtenção de sua 

confiança” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 196).  
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 A Política Nacional de Saúde possibilitou a ampliação da assistência médica. Como tal assistência não era 

universal, desencadeou “[...] uma contradição entre demanda e o seu caráter excludente e seletivo. O assistente 

social [...] [passou a trabalhar] nos hospitais, colocando-se entre a instituição e a população” (BRAVO; 
MATOS, 2009, p. 199). Importa destacarmos que esse período também foi marcado por um caráter burocrático, 

ou seja, com ações profissionais imediatas para atender às demandas institucionais.   
86

 Nesse período, existia uma fragmentação da profissão por área de trabalho: Serviço Social do menor, da 

empresa, entre outros, o que demonstra a perspectiva pulverizada de formação distinta da atualidade.  
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 Os “problemas” apresentados pelos “pacientes” eram solucionados de forma 

individualizada, visto que, nesse período, entendia-se que cada indivíduo era responsável pela 

situação que se encontrava e cabia aos profissionais da Saúde intervirem em busca da 

“reintegração do indivíduo” (BRAVO, 2013, p. 157). O que demonstrava, em suas ações, 

expressões do conservadorismo que subsidiava a compreensão de sociedade dos assistentes 

sociais e dos demais profissionais da área da Saúde, bem como fundamentava as intervenções 

profissionais dos mesmos.  

Aos assistentes socais, cabia o conhecimento da situação dos “pacientes”, para, assim, 

informá-la aos médicos (BRAVO, 2013). Desse modo, o início da inserção do Serviço Social 

no campo da Saúde, mais precisamente na década de 1940, ocorreu: 

[...] por meio de uma busca de construção do exercício profissional a partir do 

modelo médico clínico. Assim, o assistente social foi identificado (em conjunto com 

outras profissões, no contexto da cooperação vertical) como aquele que podia 

contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho do médico. A relação era pautada 

numa perspectiva de complementariedade, onde o gestor era o médico. Daí muito ter 

se usado, à época, a categoria de paramédico para definir os outros profissionais não 

médicos que trabalhavam na saúde (MATOS, 2017, p. 59).  

 

 Portanto, nesse período, marcado pela construção do serviço de Saúde brasileiro e 

também pela existência dos pressupostos positivistas, no qual “[...] o campo de conhecimento 

das outras áreas também se pautava”, os assistentes sociais e os demais profissionais da área 

da Saúde exerciam atividades de acordo com os interesses dos médicos. Como as profissões 

distintas da medicina eram consideradas subalternas, os demais profissionais da área da Saúde 

realizavam o que os médicos não desejavam fazer, bem como as atividades que esses 

identificavam que não tinham capacidade (MATOS, 2017, p. 59). 

A década de 1960 marca a origem do debate proporcionado pela categoria profissional 

sobre o conservadorismo presente na profissão desde os seus primórdios. Esse debate ocorreu:  

[...] com respaldo das questões levantadas pelas ciências sociais e humanas, 

principalmente em torno da temática do „desenvolvimento‟ e de suas repercussões 

na América Latina.
87

 Esse processo de crítica foi abortado pelo golpe militar de 

1964, com a neutralização dos protagonistas sociopolíticos comprometidos com a 
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 A autora refere-se ao Movimento de Reconceituação latino-americano. Tal movimento ocorreu internamente à 

profissão e se expressou em distintas formas em cada país da América Latina. A característica desse Movimento 

em distintos países latino-americanos foi marcada devido ao contexto político decorrente dos golpes militares 

durante as décadas de 1960 e 1970 (MATOS, 2017). Expressão deste Movimento no Brasil foi - na análise de 

Netto (2009) - o processo de renovação do Serviço Social brasileiro, o qual se constituiu das vertentes: 

modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura, sendo somente a última a que realmente 

apresentava questionamentos ao conservadorismo do Serviço Social. A seguir, explicaremos de forma breve 

cada vertente.   
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democratização da sociedade e do Estado (BRAVO, 1996 apud BRAVO; MATOS, 

2009, p. 1999).  

 

 No que diz respeito ao processo de renovação da profissão,
88

 a vertente modernizadora 

teve grande influência no trabalho do assistente social na área da Saúde (BRAVO, 2010).  

Portanto, de acordo com Bravo e Matos (2009), até o final dos anos 1970, não ocorreram 

modificações nas ações dos profissionais do Serviço Social
89

. Nessa direção, o trabalho dos 

assistentes sociais continuava pautado em práticas curativas, “[...] primordialmente na 

assistência médica previdenciária, transformada no maior empregador de profissionais”. 

(BRAVO, 2010, p. 105).   

Conforme mencionamos, o Projeto de Reforma Sanitária e o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social deverão orientar as intervenções dos assistentes sociais no campo da Saúde. 

Ademais, a relação existente entre ambos fundamenta a inserção dos profissionais do Serviço 

Social nos Programas de Residências em Saúde (CFESS, 2017).  

Sendo assim, para entendimento do Serviço Social no campo da Saúde na atualidade e 

– consequentemente - da inserção dessa categoria profissional nos Programas de Residências 

em Saúde, seja como preceptores, tutores ou residentes, entre outros, é de crucial importância 

destacarmos os anos 1970 e 1980. Esse período foi marcado por transformações no âmbito 

destes dois campos sobre os quais nos propomos a refletir nesse item: o Serviço Social e a 

Saúde.  
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 A renovação no Serviço Social, oriunda do questionamento do conservadorismo na profissão, aconteceu no 

período ditatorial brasileiro, a partir, conforme mencionamos, das seguintes direções: perspectiva 

modernizadora; reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. De forma breve, cabe ressaltarmos que 

a perspectiva modernizadora, - cuja emersão ocorreu em 1965 e seu esgotamento no meado da década de 1970 -, 

“[...] conforma [...] para as concepções profissionais – um esforço no sentido de adequar o Serviço Social, 

enquanto instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco de 

estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências postas pelos processos políticos emergentes no pós-64” 

(NETTO, 2009, p.154). Tal vertente não questionou a ordem sociopolítica oriunda da ditadura militar. A vertente 

reatualização do conservadorismo, por sua vez, ao requerer uma inspiração fenomenológica, retoma a herança 

conservadora do Serviço Social, repõe os componentes estratificados dessa herança “[...] nos domínios da (auto) 

representação e da prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama nova, repudiando, 

simultaneamente, os padrões mais nitidamente vinculados à tradição positivista e às referências conectadas ao 

pensamento crítico – dialético, de raiz marxiana” (NETTO, 2009, p. 157). Já a intenção de ruptura, distintamente 

das demais vertentes, se opôs à autocracia burguesa e apresentou como projeto a intenção de ruptura com o 

Serviço Social “tradicional”, logo, com o pensamento conservador. A tradição marxista é a referência do projeto 

desta vertente (NETTO, 2009). Para aprofundamento sobre esta temática, consultar: Netto, 2009.  
89

 Durante as décadas de 1950 e 1960, os assistentes sociais continuaram tendo como foco os ambulatórios e os 

hospitais como campo de trabalho. Os centros de saúde, existentes desde os anos 1920, passaram a absorver os 

assistentes sociais a partir de 1975 (BRAVO, 2013).  
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Dessa forma, abordaremos - a seguir - o Projeto Profissional do Serviço Social, 

construído de forma coletiva pela categoria profissional,
90

 e a sua relação com o Projeto de 

Reforma Sanitária, que já foi aqui apresentado nos seus principais elementos constitutivos. 

Sobre o movimento de renovação da saúde coletiva, conhecido como Movimento de 

Reforma Sanitária, Bravo (2010) identifica que o mesmo não contou com grande participação 

de assistentes sociais que atuavam no campo da Saúde
91

 (BRAVO, 2010). Para a autora:  

[...] Algumas estratégias apontadas na proposição da Reforma Sanitária poderiam ter 

sido assumidas pelos assistentes sociais como diretrizes norteadoras de sua ação 

profissional, a fim de contribuir para mudança na qualidade dos serviços, entre eles 

a ação interdisciplinar, a consciência sanitária e a participação dos usuários na 

instituição. O profissional de Serviço Social, tendo como eixo de ação as “relações 

sociais”, poderia sensibilizar e mobilizar a equipe de saúde, a fim de analisar a 

questão de forma globalizante, bem como aprofundar os canais de participação 

criados, estimulando os usuários da instituição, através da ampliação da consciência 

sanitária, para o controle dos serviços prestados (BRAVO, 2010, p. 141).  

 

 

Esse movimento, que buscava uma renovação no âmbito da Saúde, ocorreu no período 

do movimento de redemocratização da sociedade brasileira, bem como do movimento de 

renovação do Serviço Social (KÜRGER, 2010; MATOS, 2017).   

Tanto o movimento referente ao Serviço Social, que marcou a profissão no início dos 

anos 1980, quanto o referente à Saúde tiveram como foco de debate alguns temas em comum, 

sendo estes: direitos sociais, Estado, prática institucional e políticas públicas (KÜRGER, 

2010). 

Ainda que timidamente a Reforma Sanitária [...] [foi] portadora de um projeto 

societário, que esboçava uma proposta radicalmente democrática para o país e para a 

saúde. No entanto, ela não foi um processo homogêneo, mas recheado de 

contradições e por várias direções ídeo-políticas. Ainda que tenham várias 

avaliações das conquistas políticas e jurídicas na saúde conseguidas com a Reforma 

Sanitária, também se avalia seus limites quanto a organicidade do Movimento com 

bases socais. Suas reivindicações centram-se muito na formalização das conquistas, 

sendo relegadas às condições objetivas de efetivação de direitos (KÜRGER, 2010, 

p. 128, grifos da autora). 
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 Segundo Netto (2009), o projeto profissional do Serviço Social foi elaborado pela organização do corpo 

profissional, composto pelo Conselho Federal de Serviço Social/ Conselho Regional de Serviço Social 

(CFESS/CRESS); pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); pela Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), pelos sindicatos e pelas associações de assistentes sociais.  
91 A adesão dos profissionais do Serviço Social a esta luta da Saúde ocorreu após o momento em que a 

perspectiva crítica se espraiou na categoria. Anteriormente, os assistentes sociais não aderiram ao Movimento 

supracitado, pois hegemonicamente “estavam” na perspectiva modernizadora com bases modernas do 

conservadorismo.  
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 Nos anos 1980, o movimento sanitário progrediu no tocante às propostas de 

fortalecimento do setor público. A já referida 8ª Conferência Nacional de Saúde, que 

aconteceu em 1986, é uma expressão do avanço do movimento supracitado. Cabe lembrarmos 

que - com a promulgação da Constituição Federal de 1988 - a política de saúde em conjunto 

com as políticas de assistência social e previdência social constituíram a Seguridade Social, 

um grande marco para a sociedade brasileira (BRAVO; MATOS, 2009). Pois, conforme o 

artigo 196 da CF/1988, a Saúde é considerada um direito de todos os cidadãos brasileiros, 

cabendo ao Estado a responsabilidade da garantia do mesmo.   

 No bojo dessas transformações, o Serviço Social brasileiro foi influenciado por uma 

conjuntura marcada pela busca de ruptura com a política de Saúde consolidada naquele 

período, pela elaboração da Reforma Sanitária e também pelo processo de recusa ao Serviço 

Social “Tradicional” (BRAVO, MATOS, 2009).  

Foi na década de 1980 que ocorreu a “maturidade da tendência atualmente 

hegemônica na academia e nas entidades representativas da categoria – intenção de ruptura – 

e, com isso, a interlocução real com a tradição marxista” (BRAVO, MATOS, 2009, p. 204).  

Apesar desse acontecimento relevante para o Serviço Social brasileiro, ocorreram 

parcas modificações na intervenção profissional dos assistentes sociais na área da Saúde nos 

anos 1980, pois, em sua maioria, os profissionais que defendiam esta vertente estavam 

inseridos no âmbito acadêmico (NETTO, 1996; BRAVO, 1996, apud BRAVO, MATOS, 

2009).  

Entretanto, durante esse período, podemos elencar algumas mudanças no campo do 

Serviço Social nessa área, como: a presença de uma postura crítica dos trabalhos sobre a área 

da Saúde apresentada nos congressos, a articulação do Conselho Federal de Assistentes 

Sociais (CFAS), - atualmente denominado CFESS -, com demais conselhos pertencentes ao 

campo da Saúde, entre outros (BRAVO, 1996 apud BRAVO; MATOS, 2009).  

Os avanços apontados são considerados insuficientes, pois o Serviço Social na área 

da saúde chega à década de [19]90 ainda com uma incipiente alteração da prática 

institucional; continua enquanto categoria desarticulada do Movimento da Reforma 

Sanitária, e com isso, sem nenhuma explícita e organizada ocupação na máquina do 

Estado pelos setores progressistas da profissão (como estava sendo o 

encaminhamento da Reforma Sanitária); e insuficiente produção sobre “as demandas 

postas à prática em saúde” (BRAVO, 1996 apud BRAVO, MATOS, 2009, p. 205).   
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Conforme fora elucidado no capítulo 1 da presente dissertação, os anos 1990 datam a 

entrada do ideário neoliberal no nosso país. O neoliberalismo coloca grandes obstáculos tanto 

para o Projeto da Reforma Sanitária quanto para o Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Pois, nesse período, o Projeto de Reforma Sanitária passa a ser questionado e é retomado com 

outras configurações, o projeto de saúde privatista, ou seja, vinculado ao mercado, conforme 

mencionamos no item 1.3. Tais projetos entram em disputa, colocando demandas distintas aos 

profissionais do Serviço Social.  

Antes de demonstrarmos os confrontos existentes entre esses projetos da área da Saúde 

e - consequentemente - as distintas demandas requisitadas por tais projetos aos assistentes 

sociais, os quais possuem o campo da Saúde como o seu espaço sócio-ocupacional, é crucial 

fazermos algumas considerações sobre o já citado Projeto Ético-Político.  

  Segundo Netto (2009), a passagem dos anos 1970 para os 1980 marca o período de 

recusa do conservadorismo profissional, assim sendo, tal período é considerado de suma 

importância para o Serviço Social brasileiro, pois “[...] é neste processo de recusa e crítica do 

conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto profissional novo, precisamente as 

bases que se está denominando Projeto Ético-Político” (NETTO, 2009, p. 142).  

Assim, a emersão deste Projeto do Serviço Social oriundo da ruptura com o 

conservadorismo, presente desde o nascedouro da profissão, “[...] tem seu marco no processo 

de renovação do Serviço Social Brasileiro, sendo sua expressão paradigmática o Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, conhecido como o Congresso da Virada” (MATOS, 

2017, p. 97).  

 Ao abordamos sobre o projeto profissional do Serviço Social, estamos mencionando 

um determinado projeto profissional que deverá nortear a formação e o trabalho dos 

assistentes sociais. Conforme os estudos de Netto (2009), todos os projetos profissionais 

possuem as seguintes características: 

a autoimagem da profissão,  elegem valores que a legitimam socialmente, delimitam 

e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, políticos e 

institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 

profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus 

serviços, com outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas 

e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 

profissionais) (NETTO, 2009, p. 144).  
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 O projeto profissional do Serviço Social - que possui como pilares a Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993), o Código de Ética Profissional (1993)
92

 e as Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS (1996) - está vinculado ao projeto societário
93

 distinto do que está 

vigente. Portanto, o Projeto Ético-Político do Serviço defende a construção de uma ordem 

societária sem exploração de classe, gênero e etnia. Esse projeto profissional, cuja hegemonia 

no Serviço Social foi conquistada nos anos 1990
94

:  

[...] se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas 

sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como 

a garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. 

Correspondentemente, o projeto se declara radicalmente democrático – considerada 

a democratização como socialização da participação política e socialização da 

riqueza socialmente produzida (NETTO, 2009, p. 155, grifos do autor).  

  

 No âmbito profissional, o Projeto Ético-Político assume compromisso com a 

competência. Para que esse compromisso seja efetivado, é importante que haja o foco na 

qualidade da formação acadêmica dos assistentes sociais. Nesse sentido, a formação 

profissional dos assistentes sociais deverá ser capaz de proporcionar uma preocupação 

investigativa. Outra defesa realizada por esse Projeto diz respeito à relação dos profissionais 

do Serviço Social com os usuários. Essa relação deverá ser pautada no compromisso da 

qualidade dos serviços prestados (NETTO, 2009).
95

  

Sobre a relação entre o projeto profissional do Serviço Social e o projeto da Reforma 

Sanitária, Matos (2017) menciona que esses possuem pontos em comum, como a defesa do 

público, do Estado laico e democrático, a defesa dos direitos inalienáveis, entre outros.  
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  Fruto da revisão do Código de Ética de 1986.  
93

 Assim como os projetos profissionais, os projetos societários são considerados coletivos. Além dessa 

característica, os projetos societários são de classe e amplos, sendo assim, possuem propostas para toda 

sociedade (NETTO, 2009).  
94

 De acordo com Netto (2009), a hegemonia do projeto ético-político do Serviço Social foi conquistada na 

década de 1990. O fato de ser hegemônico não significa que seja o único projeto existente na categoria 

profissional.  
95

 Cabe enfatizarmos que um projeto é uma expressão da capacidade do homem planejar. No cotidiano, quando 

este projeto é colocado em ação, o mesmo tende a apresentar diferenças, pois o cotidiano repleto de contradições 

e alienação poderá alterar o “resultado” deste projeto. Nesse contexto, para Guerra (2015, p. 66), embora 

existam desafios, o projeto profissional do Serviço Social, além de ser atual, possui viabilidade, pois “[...] ele 

resgata os pilares do projeto da modernidade e seus valores universalistas [...]. Ainda, a viabilidade e atualidade 

histórica do projeto profissional encontra-se no fato de que ele fundamenta-se nos valores civilizatórios 

construídos nas lutas históricas da classe trabalhadora e em identidades coletivas [...]; rejeita valores da 

sociedade burguesa, ao mesmo tempo que  faz a crítica interna dos desvalores (preconceitos) reproduzidos por 

essa sociabilidade; permite enfrentar o capitalismo e sua perspectiva de barbarização da vida (incluindo a 

precarização das condições e relações de trabalho, com destaque para as das assistentes sociais) e de 

potencializar as forças de enfrentamento e ruptura em relação ao ordenamento social capitalista [...]”.  
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Evidentemente, o projeto de reforma sanitária é mais amplo: aglutina diferentes 

profissões e formula uma política de Estado. O Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, [um projeto de uma determinada profissão] por outro lado, não se encerra em 

uma preocupação corporativista e, sim, toma como central a função social da 

profissão Serviço Social na sociedade brasileira, rediscutindo o papel desse 

profissional, passando do seu histórico papel de controle para o de aliado à 

emancipação da classe trabalhadora e se reconhecendo como integrante, e de fato o 

é, desta classe. [...]. Ambos os projetos são viáveis, uma vez que são frutos do solo 

histórico que vivemos; mas sem dúvida, apontam para a importância da superação 

do capitalismo (MATOS, 2017, p. 106).  

 

 Nesse sentido, de acordo com o autor supracitado, o Projeto de Reforma Sanitária e o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social possuem semelhanças. Para Matos (2017, p. 103), os 

princípios desse projeto e os da Reforma Sanitária ilustram uma dessas similaridades, que é 

“[...] a clara concepção de mundo e de homem, com uma nítida vinculação a um projeto 

societário não capitalista [...]”. Como uns dos princípios do projeto profissional do Serviço 

Social, podemos citar, tendo como base o código de ética profissional (1993), a ampliação e 

consolidação da cidadania; o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; a 

opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária; o compromisso com a qualidade dos atendimentos prestados; entre outros.   

Já a universalidade, a hierarquização, a descentralização, a integralidade, a 

regionalização e a participação popular são consideradas os princípios da Reforma Sanitária, 

os quais foram incorporados ao SUS
96

 (MATOS, 2017). Em vista disso, fica claro que é essa 

perspectiva do projeto profissional e a defesa dos princípios da Reforma Sanitária que 

fundamentam a inserção do Serviço Social nas Residências Multiprofissionais em Saúde.  

Ao abordarmos sobre o Serviço Social e a modalidade de Pós-Graduação denominada 

Residência Multiprofissional em Saúde, estamos mencionando sobre o Serviço Social na área 

da Saúde. Portanto, conforme fora aludido, desde o final dos anos 1990, o assistente social foi 

reconhecido como um profissional dessa área, o que não significa que esse é o único campo 

de trabalho do assistente social.  

 Atualmente, na área da Saúde, os assistentes sociais atuam nos seguintes eixos 

(CFESS, 2014):  

a) Atendimento direto aos usuários: ocorre nas distintas unidades de saúde 

pertencentes à atenção básica/primária, média e de alta complexidade. As ações 
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 “[...] Os princípios do SUS [...] na sua origem são proposições do movimento sanitário. Contudo, o SUS é uma 

estratégia inconclusa do projeto de reforma sanitária” (MATOS, 2017, p. 103-104).  
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socioassistenciais, de articulação interdisciplinar e socioeducativas, são predominantes 

nesses eixos;  

b) Mobilização, participação e controle social: envolve distintas ações em torno da 

mobilização e participação dos trabalhadores da saúde, usuários, seus familiares em 

conselhos, conferências, entre outros; 

c)  Investigação, planejamento e gestão: as ações que compõem esse eixo são 

direcionadas com o intuito de fortalecer a gestão democrática. A atenção é focada para 

a potencialização da gestão em prol dos trabalhadores e dos usuários;  

d) Assessoria, qualificação e formação profissional: a qualificação e a formação, - que 

engloba a formação de residentes, de estudantes da área da saúde, a educação 

permanente dos trabalhadores dessa área, entre outros, - buscam o aprimoramento 

profissional em prol da qualidade dos atendimentos a serem prestados na área da 

Saúde. Já a assessoria é compreendia como “uma ação desenvolvida por um 

profissional com conhecimento da área que toma a realidade como objeto de estudo e 

detém uma intenção de alterá-la” (CFESS, 2014, p.62).   

Cabe enfatizarmos que vivenciamos um contexto adverso, que coloca obstáculos ao 

cotidiano profissional. Nesse sentido, o surgimento do projeto neoliberal e – 

consequentemente - a origem do projeto privatista na área da Saúde colocam obstáculos à 

efetivação das políticas sociais e ao exercício profissional, portanto, apresentam aos 

assistentes sociais demandas diferentes das requisitadas pelo Projeto de Reforma Sanitária e 

também pelo Projeto Ético-Político da profissão.  

 O Projeto de Reforma Sanitária - que possui como uns de seus princípios a 

universalização das ações, a melhoria da qualidade dos serviços, entre outros (BRAVO, 2013) 

- requisita que os assistentes sociais trabalhem com questões em prol da democratização do 

acesso às unidades e aos serviços de Saúde, com ênfase nas abordagens grupais, na 

interdisciplinaridade, estratégias de interação da instituição de Saúde, entre outros (BRAVO; 

MATOS, 2009). 

O projeto privatista, por sua vez, requisita aos profissionais do Serviço Social as 

seguintes demandas: assistencialismo através da ideologia do favor e predomínio de práticas 

individuais, seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial através de 

aconselhamento, entre outras demandas (BRAVO; MATOS, 2009). 
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Importa salientarmos que, a partir dos anos 1990, a reação conservadora do Serviço 

Social passou a estar bastante presente no campo da Saúde. Como exemplificação, destaca-se 

o Serviço Social Clínico
97

. Esse defende atendimentos terapêuticos realizados por assistentes 

sociais (MATOS, 2017).  

Diante dessa conjuntura, é preciso que os assistentes sociais tenham intervenções 

comprometidas, ou seja, em consonância com o projeto profissional do Serviço Social e com 

o Projeto de Reforma Sanitária. No entanto, para que isso aconteça, Bravo (2013) destaca que 

é preciso que tais ações facilitem o acesso dos usuários aos serviços de saúde; estejam 

articuladas ao movimento de usuários e de trabalhadores que defendam a efetivação do SUS; 

busquem a construção de espaços que garantam a participação popular nas instituições, entre 

outros (BRAVO; MATOS, 2004 apud BRAVO, 2013).   

Nessa direção:  

[...] os defensores dos projetos de Reforma Sanitária e Ético-Político do Serviço 

Social só conseguirão contribuir para o enfrentamento das profundas desigualdades 

existentes na atual conjuntura brasileira aliando-se a um amplo movimento de 

massas, ou seja, uma Frente anticapitalista, que exija a redução do fosso entre a 

política macroeconômica e as políticas sociais, com a elaboração de uma agenda que 

defenda a garantia dos direitos humanos e sociais e a ampliação da democracia nas 

esferas da economia, da política e da cultura (BRAVO, 2013, p. 180). 

 Desse modo, é importante que os assistentes sociais se articulem com profissionais de 

distintas categorias, que defendam o SUS de qualidade, público e 100% estatal (BRAVO, 

2013).  

De acordo com Kürger (2010), a participação dos assistentes sociais que trabalham na 

área da Saúde nos debates referentes à saúde coletiva teve um considerável aumento no final 

da década de 1990 e início dos anos 2000. Para a autora, esse fato é decorrente das discussões 

realizadas em torno do projeto profissional do Serviço Social. Ademais:  

[...] outro indicador deste adensamento do debate e da atuação profissional neste 

espaço sócio-ocupacional tem sido a participação do Serviço Social nos programas 

de indução do Ministério da Saúde, com o intuito de formar profissionais com perfil 

para atuar no SUS. Inserem-se neste conjunto as residências nas modalidades 

uniprofissional e multiprofissional em área da saúde e os programas Pró-Saúde e o 

PET Saúde (OLIVEIRA; KRÜGER, 2017, p. 196, grifos nossos).   
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 De acordo com o CFESS (2014, p. 25), “essa proposição é decorrente de um movimento composto por um 

grupo de assistente social com formação especializada em diversas abordagens clínicas: holística, bioenergética, 

psicodrama, terapia familiar sistêmica, transpessoal. É um grupo heterogêneo que reivindica das entidades da 

categoria e unidades de ensino o reconhecimento do caráter clínico ou terapêutico do exercício profissional”.  
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 Em suas análises sobre a atuação dos assistentes sociais no setor da Saúde, Oliveira e 

Krüger (2017) afirmam que esses profissionais conquistaram novos espaços de trabalho nesse 

campo, como no âmbito da gestão e do planejamento. Além disso, para as autoras, nas 

unidades de Saúde, os assistentes sociais tem se destacado nos trabalhos interdisciplinares.  

As referidas autoras mencionam que o profissional do Serviço Social possui condições 

tanto políticas quanto técnicas, devido à formação profissional, “[...] para pautar reflexões no 

grupo de profissionais e nos espaços de planejamento e gestão, em direção ao reconhecimento 

das necessidades em saúde e das determinações sociais do processo saúde e doença” 

(OLIVEIRA; KRÜGER, 2017, p. 198). Sendo assim, percebemos a importância do trabalho 

dos assistentes sociais no campo da Saúde e, portanto, da sua inserção nos Programas de 

Residência em Saúde.   

Como vimos no item anterior, a RMS, desde os seus primórdios, conta com a 

participação de assistentes sociais.
98

 Conforme já aludimos, essa modalidade possui como 

particularidade a formação que não se realiza sem o trabalho (SILVA, 2016), portanto, ao 

abordarmos sobre Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde, estamos também 

refletindo sobre a formação e o trabalho dos assistentes sociais no campo da Saúde.  

Até o presente momento da dissertação, procuramos demonstrar a natureza desta 

modalidade de formação e a inserção dos assistentes sociais na área da Saúde e nos Programas 

de Residência desse setor, sem desconsiderar o processo de sucateamento de mercantilização 

das políticas de Saúde e Educação no nosso país, pois, conforme apontam Oliveira e Krüger 

(2017, p. 198): 

[...] em fins da segunda década dos anos 2000, tal formação vem sofrendo com as 

determinações do contexto de precarização da política de saúde e educação, em uma 

conjuntura mais ampla de precarização das políticas sociais e do trabalho 

profissional. Diante desse cenário, destaca-se a necessidade de sustentar que a 

formação e a inserção do Serviço Social na saúde não fiquem circunscritas a uma 

política governamental, sujeita a modificações sazonais ou alterações políticas e 

programáticas. As ações profissionais dos assistentes sociais podem ter maior 

centralidade e sustentação, na medida em que se pautarem pelos fundamentos do 

SUS e do Projeto Ético-Político da profissão. Isto implica em que estes profissionais 

estejam munidos de todo o aparato teórico-metodológico da profissão, aliado aos 

conceitos fundamentais da área da saúde. 

 

                                                           
98  Para o ano de 2018, 232 programas que contam com a participação do Serviço Social ofertaram 496 vagas 

para os profissionais dessa área, sendo o nordeste a região brasileira que mais ofertou vagas (177) para o Serviço 

Social (ABEPSS/GEPEFSS, 2018).  
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Nessa direção, a partir dos debates já realizados na presente dissertação, no próximo 

capítulo, em busca de demonstrarmos a produção acadêmica elaborada por assistentes sociais 

no que diz respeito à relação entre a Residência Multiprofissional em Saúde/Residência em 

Saúde e o Serviço Social, apresentaremos o resultado da pesquisa qualitativa realizada para 

alcançarmos o objetivo proposto.   
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CAPÍTULO III – A RELAÇÃO ENTRE SERVIÇO SOCIAL E RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, A PARTIR DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

 

 Ao considerarmos a particularidade brasileira, nos capítulos anteriores, abordamos 

sobre as políticas de Educação e Saúde, dando ênfase aos anos 2000, a historicidade da RMS 

e a interface do Serviço Social com o setor da Saúde.  

As reflexões advindas dessas temáticas possibilitam a compreensão das políticas 

sociais, acima mencionadas, na atualidade, e como causam rebatimentos nos diversificados 

Programas de Residências e - consequentemente - na formação e no trabalho dos assistentes 

sociais, neste contexto. 

Como a nossa proposta de estudo busca refletir sobre a modalidade de pós-graduação 

denominada Residência Multiprofissional em Saúde, bem como identificar o debate realizado 

por assistentes sociais no tocante à relação entre Serviço Social e Residência 

Multiprofissional em Saúde, este terceiro capítulo é destinado à apresentação do mapeamento 

e da análise da produção de conhecimentos,
99

 ou seja, dos dados obtidos através da pesquisa 

qualitativa realizada no catálogo de teses e dissertações da Plataforma da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e nos seguintes periódicos nacionais 

selecionados: Katálysis, Serviço Social e Sociedade, Argumentum, Em Pauta, Revista de 

Políticas Públicas (UFMA), SER Social, Textos & Contextos, Temporalis e Serviço Social & 

Saúde.  

 

3.1 Procedimentos Metodológicos e breves considerações sobre os achados da pesquisa 

 

 Esta seção destina-se à apresentação dos procedimentos metodológicos utilizados para 

a elaboração da nossa pesquisa, bem como das iniciais considerações sobre os achados da 

mesma.  
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 De acordo com Netto (2009), no Brasil, a produção de conhecimentos a partir da área de Serviço Social 

iniciou-se no âmbito da pós-graduação. Os primeiros cursos de pós-graduação surgiram nas décadas de 1970 

(mestrado) e 1980 (doutorado), e, nos posteriores anos, ocorreu a consolidação da produção de conhecimentos da 

área de Serviço Social. Portanto, “[...] enquanto profissão, o Serviço Social pode se constituir, e se constituiu nos 

últimos anos, como uma área de produção de conhecimentos, apoiada inclusive por agências de fomento à 

pesquisa (como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq)” (NETTO, 2009, p. 

152). 
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Apresentaremos o mapeamento das produções elaboradas por assistentes sociais, as 

quais contribuirão para uma reflexão sobre o que vem se constituindo como debate proposto 

por esses profissionais em relação ao Serviço Social e a modalidade de pós-graduação em 

questão. O que se segue é a proposta para a identificação das características da produção de 

assistentes sociais sobre a Residência em Saúde (referentes às principais discussões, espaço de 

inserção e os desafios postos à formação e ao trabalho do assistente social no contexto das 

RMS), sendo esse um dos nossos objetivos específicos.   

Em busca de aproximações do conhecimento sobre a temática proposta, a presente 

dissertação é fruto de um processo investigativo oriundo de uma pesquisa qualitativa pautada 

em duas estratégias metodológicas: análise documental e revisão da produção de artigos e 

dissertações e teses.  

Para identificarmos os debates realizados por assistentes sociais no tocante à relação 

entre Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde, realizamos uma pesquisa no 

catálogo de teses e dissertações da Plataforma CAPES, pois consideramos que as dissertações 

e teses apresentam um importante acúmulo teórico, já que – particularmente - ali se concentra 

a produção do conhecimento, e nas revistas com classificação Qualis CAPES A1, A2, B1, B3, 

sendo estas: Katálysis,  Serviço Social e Sociedade, Argumentum; Em Pauta; Revista de 

Políticas Públicas (UFMA); SER Social; Textos & Contextos, Temporalis
100

 e Serviço Social 

& Saúde. Optamos por esses periódicos, pois possuem ampla circulação na categoria 

profissional e ainda estão vinculados aos Programas de Pós-graduação na área de Serviço 

Social e/ ou com pertinência histórica para o Serviço Social.   

  A seguir, a caracterização dos periódicos selecionados. 
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 A Revista Temporalis também foi selecionada por considerarmos que há uma preocupação central na 

discussão e debates sobre formação e exercício profissional, sendo ela vinculada a uma das entidades 

representativas do Serviço Social, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), a 

qual - na sua trajetória – contribuiu e contribui de forma significativa para a produção do Serviço Social, dentre 

outros elementos. 
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Quadro 1 - Caracterização das Revistas  

 

Revista 

 

Ano de Criação 

 

Instituição Vinculada 

 

Periodicidade 

 

Qualis/CAPES 

Katálysis   1997 UFSC    Quadrimestral A1 

Serviço Social e 

Sociedade 

 

1979 

Sem vínculo/Editora 

Cortez 

   Quadrimestral A1 

Argumentum 2009 UFES Semestral* A2 

Em Pauta
101

 1993 UERJ Semestral A2 

Revistas de 

Políticas Públicas 

1995 UFMA Semestral A2 

SER Social 1998 UNB Semestral A2 

Textos & 

Contextos 

2002 PUCRJ   Semestral** A2 

Temporalis 2000 ABEPSS/UFES Semestral B1 

Serviço Social & 

Saúde 

2002 UNICAMP      Semestral*** B3 

Fonte: Elaboração própria com base no site das revistas selecionadas. Acesso em: 02. jul.2018. 
* Quadrimestral desde 2016. De 2009 a 2015, foi uma publicação semestral. 
** Semestral desde 2006. Publicação anual até 2005. 

*** Passou a ser semestral a partir de 2009. 

 

O recorte temporal adotado para a realização da pesquisa foi 2005-2018. Optamos por 

esse período, pois 2005, conforme já mencionamos, é o marco da regulamentação da RMS.
102

  

Com o objetivo de identificarmos, na Plataforma CAPES, as produções no tocante à 

Residência em Saúde e Residência Multiprofissional em Saúde, optamos por utilizar os 

descritores: “residência em saúde” e “residência multiprofissional”.   

Considerando o período de 2005-2018, encontramos os seguintes resultados: com o 

descritor “residência multiprofissional”, 193 (cento e noventa e três produções); e com o 

descritor “residência em saúde”, 26 (vinte e seis) produções. Assim, nesse primeiro momento, 

encontramos com tais descritores um total de 219 (duzentas e dezenove) produções. E, ao 
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 Durante os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, não houve publicação da Revista Em Pauta. Informações 

obtidas a partir do contato por e-mail realizado com a editora.  
102 No primeiro semestre de 2018, o levantamento foi realizado a partir do período 2005-2017, pois não abarcaria 

o ano de 2018 “por completo/ou em sua totalidade”. Após o exame de qualificação de mestrado (2º semestre de 

2018), optamos em expandir o período até 2018 (2005-2018), portanto, um novo levantamento foi realizado em 

janeiro de 2019, com o objetivo de conseguirmos abarcar o ano de 2018 por completo. Identificamos, a partir da 

comparação desses mapeamentos realizados em distintos períodos, que, nesse espaço temporal, 02 (duas) 

dissertações (mestrado profissional) sobre a RMS elaboradas por assistentes sociais foram publicadas no banco 

de teses e dissertações da CAPES. Entretanto essas não foram contempladas em nossa pesquisa devido aos 

critérios de exclusão, que mencionaremos a seguir. Já nos periódicos, encontramos 02 (dois) artigos, sendo que 

01 (um) possui relação com o nosso objetivo proposto.   
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excluirmos as produções duplicadas
103

, obtivemos o resultado de 210 (duzentas e dez) teses e 

dissertações publicadas na Plataforma CAPES.
104

  

Com a finalidade de identificarmos inicialmente as produções elaboradas por 

assistentes sociais, realizamos a leitura dos títulos, dos resumos de todas as publicações e 

identificamos - a partir dos nomes dos autores - a formação profissional dos mesmos
105

.  Das 

210 produções, identificamos que 23 (vinte e três, que correspondem aproximadamente a 

11%) foram defendidas por assistentes sociais.  

A partir desses resultados iniciais, realizamos os seguintes critérios de exclusão: 

produções não disponíveis na plataforma e/ou no site do programa da pós-graduação, 

produções não disponíveis na íntegra, produções que não abordam diretamente sobre a 

Residência em Saúde/Residência Multiprofissional em Saúde, produções que não abordam 

exclusivamente sobre o Serviço Social e RMS.  

Ao utilizarmos esses critérios de exclusão, identificamos 05 (cinco) dissertações, 

sendo 3 (três) oriundas de Programas de Mestrado Acadêmico e 2 (duas) de Mestrado 

Profissional, as quais abordam especificamente sobre Serviço Social e Residência 

Multiprofissional em Saúde/Residência em Saúde, conforme o quadro abaixo.
106

  

 

Quadro 2 - Produções dos Assistentes Sociais (CAPES) selecionadas 

 

Dissertação 

 

Título  

 

Objetivo 

 

Autor 

(a) 

 

Programa 

 

Estado 

 

Ano 

 

 

 

D1 

 

 

O Serviço Social 

nas Residências 

Multiprofissionais 

em Saúde na 

Atenção Básica: 

formação para 

integralidade? 

 

“São problematizadas 

as tendências de 

inserção profissional 

nesse nível do SUS e 

as possibilidades para 

a formação e o 

trabalho voltados 

para a afirmação da 

integralidade” 

 

 

 

CLOSS, 

T.T. 

 

Programa de 

Pós-Graduação 

em Serviço 

Social/Pontíficia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

(PUCRS) 

 

 

 

Rio 

Grande 

do Sul 

 

 

 

2010 
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 Produções encontradas a partir dos dois descritores: “residência em saúde” e “residência multiprofissional”. 
104

 Não optamos por utilizar filtros para a pesquisa na Plataforma Capes, pois inicialmente o nosso objetivo foi 

identificar o total de produções referentes à modalidade de pós-graduação em questão.  
105

 Utilizamos a Plataforma Lattes para identificarmos a formação dos autores. 
106

 Como objetivamos identificar as produções de assistentes sociais sobre Serviço Social e Residência em 

Saúde/ RMS, também consideramos, em nossa pesquisa, as produções oriundas de mestrado profissional, ou 

seja, mestrados distintos dos acadêmicos e que não fazem parte da área do Serviço Social, mas que foram 

cursados por assistentes sociais. 
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D2 

 

O  

aperfeiçoamento 

dos Assistentes 

Sociais no 

Programa de 

Residência 

Multiprofissional 

em Saúde de um 

Hospital 

Universitário 

 

“Conhecer a 

percepção de 

preceptores e 

residentes egressos 

acerca da Residência 

Multiprofissional em 

Saúde ocorridas no 

Hospital das Clínicas 

da Universidade 

Federal de Goiás no 

período de 2010 a 

2012.” 

 

 

 

 

 

DIAS, 

H.H.R. 

 

 

 

Mestrado 

Profissional em 

Ensino na 

Saúde/Universid

ade Federal de 

Goiás (UFG) 

 

 

 

 

Goiás 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

D3 

 

 

 

 

 

A Formação 

Profissional do 

Assistente Social 

na Residência 

Multiprofissional 

em Saúde do 

HU/UFS´ 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

ANDRA

DE, K.R. 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Pós-Graduação 

em Serviço 

Social/Universi

dade Federal de 

Sergipe (UFS) 

 

 

 

 

 

Sergipe 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

D4 

 

 

A Residência 

Multiprofissional 

em Saúde como 

espaço formativo 

e interdisciplinar: 

a experiência do 

serviço social em 

um hospital 

universitário 

público 

 

 

“Compreender as 

contribuições da 

Residência Integrada 

Multiprofissional em 

Atenção Hospitalar à 

Saúde (Resmulti) da 

UFC, área de 

Assistência em 

Transplante, como 

espaço de formação 

do assistentes social 

na perspectiva da 

interdisciplinaridade”

. 

 

 

 

 

ROLIM, 

G.N. 

 

Mestrado 

Profissional em 

Políticas 

Públicas e 

Gestão da 

Educação 

Superior/Univer

sidade Federal 

do Ceará (UFC) 

 

 

 

 

 

Ceará 

 

 

 

  

2015 

 

 

 

D5 

 

A formação 

profissional dos 

assistentes sociais 

na saúde e sua 

articulação com o 
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   Fonte: Elaboração própria com base na Plataforma CAPES. 
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A partir dessas informações, verificamos, conforme mencionamos, que das 210 

dissertações que constam no banco de teses e dissertações da CAPES, 23 (vinte e três) foram 

apresentadas por assistentes sociais, sendo 22 (vinte e duas) dissertações e 01 (uma) tese de 

doutoramento. Dessas 23 (vinte e três) produções, a partir do objetivo da pesquisa e dos 

critérios de exclusão, 05 (cinco) foram selecionadas para a nossa pesquisa. 

 

               Quadro 3 - Quantitativo das Produções do Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

 

Esses dados demonstram a existência de parcas publicações que abordam a relação 

entre Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde/e ou Residência em Saúde. As 

que apresentam essa relação são dissertações de mestrado (maioria mestrado profissional - 

60%), o que nos permite identificar a inexistência, até o momento, de teses defendidas.
107

 

Outro fato que podemos destacar em relação às iniciais características dessas produções, é que 

majoritariamente as dissertações estão vinculadas a Programas localizados na Região 

Nordeste.  

Além da pesquisa realizada na Plataforma CAPES, selecionamos - como fonte de 

pesquisa - 9 (nove) Revistas pertinentes ao Serviço Social. Para identificarmos os artigos 

referentes à modalidade de Pós-graduação que nos propomos a estudar, adotamos o mesmo 

recorte temporal (2005-2018) e os mesmos descritores (“residência em saúde”; “residência 

multiprofissional”). 

 Inicialmente, identificamos 19 (dezenove) artigos que abordam a temática Residência 

Multiprofissional em Saúde. Ao utilizarmos os critérios de exclusão (produções que não 

abordam diretamente sobre a Residência em Saúde/Residência Multiprofissional em Saúde; 
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 A tese elaborada por Silva (2016), “Trabalho em Saúde e Residência Multiprofissional: problematizações 

marxistas”, foi identificada, a partir desta pesquisa, como a única defendida por assistente social no período 

selecionado. Contudo essa produção não será analisada neste trabalho, pois não possui como foco o Serviço 

Social e RMS/ ou Residência em Saúde.  

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

Total de Teses e Dissertações  

 

   Defendidas por Assistentes Sociais 

 

Produções 

Selecionadas 

 

210 

 

23 

 

05 
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produções que não abordam exclusivamente o Serviço Social e RMS), resultaram 12 (doze) 

artigos para serem analisados, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Quantitativo de artigos selecionados sobre Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço 

Social (2005-2018)  

Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social  

(2005-2018) 

Revistas Qualis/CAPES Quantidade 

Katálysis A1 02 

Serviço Social e Sociedade A1 0 

Argumentum A2 0 

Em Pauta A2 01 

Revistas de Políticas Públicas 

(UFMA) 

A2 0 

SER Social A2 0 

Textos & Contextos A2 02 

Temporalis B1 02 

Serviço Social & Saúde B3 05 

                                                                      Total: 12 artigos 

Fonte: Elaboração própria com base nas revistas selecionadas, período 2005-2018.   

Esse quantitativo representa aproximadamente 63% das publicações referentes à RMS, 

e, a maioria dessas produções foi publicada na Revista Serviço Social & Saúde. Podemos, 

assim, perceber que nenhum artigo referente à interface entre a RMS e Serviço Social foi 

publicado na Revista Serviço Social & Sociedade (Qualis A1). A referida Revista, que possui 

grande relevância para o Serviço Social brasileiro, surgiu no final da década de 1970, período 

marcado pela efervescência vivenciada pelo nosso país em prol do término da ditadura 

militar. Ademais, no Brasil, o Serviço Social até o final dos anos 1960 contava com parca 

bibliografia produzida por autores nacionais. As publicações existentes “[...] se vinculava[m] 

mais ao campo doutrinário que científico” (SILVA E SILVA, 2009, p. 599).  

Esse quadro foi modificado a partir do surgimento da Revista Serviço Social & 

Sociedade e das elaborações e publicações de livros oriundos de trabalhos de curso de 

mestrado e doutorado. Além de proporcionarem novas publicações de autores nacionais, a 
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revista supracitada e os livros publicados contribuíram tanto para a laicização da produção do 

Serviço Social quanto para a propagação da mesma (SILVA E SILVA, 2009).  

Para melhor compreensão do que tratam as produções selecionadas, demonstraremos, 

a seguir, os objetivos das mesmas. 

 

Quadro 5 - Artigos selecionados por abordarem sobre Serviço Social e RMS 

 

Artigo 

 

Revista 

 

Título 

 

Objetivo 

 

Autores 

 

Ano 

 

 

 

A1 

 

 

Serviço Social 

& Saúde 

 

 

Serviço Social e 

Humanização: 

experiência da 

Residência em Saúde – 

Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro - 

UFTM 

“Refletir acerca da 

experiência do Serviço 

Social na Residência 

Multiprofissional em 

Saúde tendo como 

premissa o 

reconhecimento da saúde 

como resultante das 

condições de vida. 

Derivadas das condições 

econômicas, políticas, 

sociais e culturais da 

população” 

 

 

RODRIGUES, 

A.C; et.al 

 

 

2011 

 

 

A2 

 

 

Serviço Social 

& Saúde 

 

 

O Serviço Social no 

programa de residência 

multiprofissional em 

atenção à saúde da 

Unifesp/SP 

“Compartilhar a 

experiência de 

implantação do 

Programa de Residência 

Multiprofissional em 

Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo 

[...]. Reflete a inserção 

da área de Serviço 

Social, seus desafios à 

profissão que tem nesta 

modalidade de ensino e 

trabalho 

profissional[...]”. 

 

 

RODRIGUES, 

T.F.; et.al.  

  

 

2011 

 

  

 

A3 

 

 

 

Textos & 

Contextos 

 

 

 

Educação Permanente 

em Saúde: a experiência 

do serviço social com 

Equipes Saúde da 

Família 

 

“Esse estudo estrutura 

reflexões sobre atuação 

do assistente social [...] 

[nas] oficinas [...] de 

educação permanente 

com os profissionais de 

uma Unidade de Saúde 

da Família da região 

norte de Londrina/PR, 

local em que atuou uma 

equipe de residentes”. 

 

 

 

SANTOS, 

E.R.; LANZA, 

L.M.B; 

CARVALHO, 

B.G. 

 

 

 

2011 
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A4 

 

 

Serviço Social 

& Saúde 

 

O serviço social na 

residência 

multiprofissional do 

Instituto Nacional de 

Câncer - INCA 

 

“Apresentar a 

contribuição do Serviço 

Social na implantação do 

Programa de Residência 

Multiprofissional em 

Oncologia do Instituto 

Nacional de Câncer” 

 

 

SILVA, 

L.B.,et.al. 

 

 

2012 

 

 

 

 

A5 

 

 

 

 

Serviço Social 

& Saúde 

 

 

 

As residências 

multiprofissionais em 

saúde: a experiência da 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

 

“Relatam-se brevemente 

as experiências 

desenvolvidas na 

Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), 

no Curso de Residência 

Multiprofissional em 

Saúde da Família e no 

Programa de Residência 

Integrada 

Multiprofissional em 

Saúde do Hospital 

Universitário (HU) e 

enfatizam-se elementos 

para discussão dos 

desafios da residência e 

do Serviço Social nesses 

espaços de formação na 

área da saúde”. 

 

 

 

 

MIOTO, 

R.C.T.; et.al 

 

 

 

 

2012 

 

 

A6 

 

 

Serviço Social 

& Saúde 

 

 

Participação e Serviço 

Social: experiência de 

formação do Conselho 

local de Saúde em 

Sobral/CE 

 

“[...] Tem como objetivo 

a reflexão e análise da 

experiência de 

intervenção do Serviço 

Social durante a 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde da Família 

(RMSF), no processo de 

formação do Conselho 

Local no território do 

Centro de Saúde da 

Família do Bairro Alto 

da Brasília”.  

 

 

SOUSA, R.M. 

 

 

2012 

 

 

A7 

 

 

Textos & 

Contextos 

 

Trabalho em saúde, 

formação profissional e 

inserção do Serviço 

Social na residência 

Multiprofissional em 

saúde da família 

 

“Discutir as 

especificidades, 

atribuições e a vivencia 

do trabalho do assistente 

social na área da saúde” 

 

SCHMALLE

R,V.V.;et.al 

 

2012 
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A8 

 

 

Temporalis 

 

O Serviço Social nos 

Programas de Residência 

em Saúde: resultados 

iniciais do mapeamento 

da ABEPSS 

 

“Apresentar os 

resultados iniciais do 

mapeamento sobre a 

inserção do Serviço 

Social nos Programas de 

Residência em Saúde” 

 

 

CASTRO, 

M.M.C 

 

 

 

2013 

 

 

A9 

 

 

 

Katálysis 

 

Experiência da 

Residência 

Multiprofissional em 

Serviço Social e 

Cuidados Paliativos 

Oncológicos 

 

“Destacar a inserção do 

programa de residência 

multiprofissional no 

Serviço de Terapia da 

Dor e Cuidados 

Paliativos do Instituto do 

Câncer do Ceará (ICC) 

entre os anos de 2013 a 

2015” 

 

 

FROSSARD, 

A.G.S.; 

SILVA, E.C. 

S. 

 

 

 

2016 

 

 

A10 

 

 

Em Pauta 

 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde e Serviço Social: 

dilemas na formação e 

trabalho profissional 

 

“Este artigo discutirá as 

contradições que 

abrangem o contexto de 

implementação do 

programa de Residência 

Multiprofissional em 

Saúde (RMS), no âmbito 

do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”. 

 

 

SILVA, L.C.; 

BROTTO, 

M.E. 

 

 

2016 

 

 

A11 

 

 

Katálysis 

 

Pós-graduação e 

Residencia 

Multiprofissional em 

Saúde HC-UFG: a 

produção do Serviço 

Social 

 

“Discutir a produção do 

Serviço Social em 

residência 

multiprofissional em 

saúde a partir, 

especificamente, do 

estudo dos Trabalhos de 

Conclusão de  Curso 

(TCCs) apresentados 

pelas residentes egressas 

do Programa de 

Residência 

Multiprofissional e em 

Área de Saúde do 

Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de 

Goiás/EBSERH entre os 

anos 2012 e 2016” 

 

 

 

NEVES,D.C.

A.;GONÇAL

VES, C.A.; 

FAVARO, 

T.C.P 

 

 

 

 

2017 

 

A12 

 

 

Temporalis 

 

 

Serviço Social e 

Educação Permanente: 

interface entre  

 

“[...] Compreender, sob a 

ótica dos assistentes 

sociais preceptores, 

 

 

 

LEAL, 
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preceptoria e formação 

em Saúde 

como o PRMO 

[Programa de Residência 

Multiprofissional em 

Oncologia] do INCA tem 

contribuído para o 

processo de formação e 

educação permanente 

dos assistentes sociais”.  

 

J.H.M.; 

NOGUEIRA, 

A.C.C.; 

LIMA, F.L.T 

2018 

Fonte: Elaboração própria com base nas revistas selecionadas, período 2005-2018.   

 

Em relação ao período de publicação das produções (dissertações e artigos), podemos 

perceber, de acordo com o gráfico abaixo, que a primeira publicação de dissertação ocorreu 

em 2010; e, de artigo, em 2011. Nesse sentido, no período de 2005, ano de regulamentação da 

RMS, até 2009 nenhuma produção foi publicada.  

Ao analisarmos esses dados, podemos concluir que, a partir de 2010, mesmo ano que 

iniciou a expansão da RMS para os HU´s,
108

 os assistentes sociais começaram a sistematizar e 

publicar reflexões sobre a temática Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde. 

 

Gráfico 1 – Período das Publicações  

   
              Fonte: Elaboração própria.  
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  Conforme mencionamos, essa expansão ocorreu no “[...] período que demarca/coordenação do MEC nesse 

processo” (SILVA, 2018, p. 205). Período marcado também pela EBSERH, o que demonstra a importância da 

reflexão realizada no capítulo 1 sobre os Hospitais Universitários, ou seja, sobre as condições para a realização 

desta proposta de formação, em questão, na atualidade.  
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As dissertações foram publicadas nos seguintes anos: 2010 (02), 2015 (02) e 2016 

(01). Já os artigos, em 2011 (03), 2012 (04), 2013 (01), 2016 (02), 2017 (01), 2018 (01).  

Esses dados demonstram uma maior concentração de artigos publicados em 2012 

(aproximadamente 33%); e, de dissertações, em 2010 e 2015 - totalizando 80%.  

Na maioria das produções (88,2%), é abordado algum cenário de prática de Programas 

de Residências Multiprofissionais, local onde os assistentes sociais se formam e desenvolvem 

o seu trabalho. Majoritariamente, esses cenários fazem parte da alta complexidade.  

  Acreditamos que a maioria das produções se refere à alta complexidade, pois grande 

parte dos assistentes sociais está inserida em Programas de Residências Multiprofissionais 

desenvolvidos em hospitais (CASTRO, 2013).   

Sobre a categoria profissional, em sua maioria, estar inserida em hospitais, Mendes e 

Vidal (2018, p. 223) destacam que essa “[...] concentração [...] está diretamente relacionada à 

concepção de saúde centrada na doença, no aspecto hospitalocêntrico e curativo com que foi 

concebida e se desenvolveu a política de Saúde no Brasil”.  

Os Programas de RMS mencionados nas produções dos assistentes sociais se 

concentram nas seguintes regiões do Brasil: 

 

Gráfico 2 – Procedência dos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde 

 
Fonte:Elaboração própria. 
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A partir desses dados, percebemos que as regiões Nordeste e Sudeste são as que mais 

concentram produções de assistentes sociais. Essas regiões, conforme já mencionamos, 

reúnem o maior número de Programas de Residências e vagas para Serviço Social. Os 65 

(sessenta e cinco) programas localizados na região nordeste ofertam 177 (cento e setenta e 

sete) vagas. A região sudeste, que conta com 79 (setenta e nove) programas, oferta 158 (cento 

e cinquenta e oito) vagas (ABEPSS; GEPESS, 2018).   

Após essas considerações sobre os procedimentos metodológicos e as iniciais análises 

dessas produções, apresentarmos, a seguir, um breve perfil dos autores.  

 

3.1.1 Panorama sobre o perfil acadêmico dos autores  

 

Neste item, apresentaremos o perfil dos autores das produções selecionadas, a partir da 

formação acadêmica/titulação dos mesmos.
109

   

As 17 (dezessete) produções foram elaboradas por 48 (quarenta e oito) profissionais.  

Dessa totalidade de autores, 43 (quarenta e três) profissionais da área da Saúde elaboraram os 

12 (doze) artigos e 05 assistentes sociais produziram as dissertações.  

Além de serem elaborados por assistentes sociais, 03 (três) artigos foram produzidos 

por profissionais de outras áreas (odontologia, enfermagem e fonoaudiologia). Consideramos 

essas produções em nossa pesquisa, pois além de também serem de autoria de assistentes 

sociais, abordam sobre Serviço Social e RMS. Porém, nesse trabalho, apresentaremos apenas 

o perfil dos autores com formação em Serviço Social, o que contabiliza 45 (quarenta e cinco) 

profissionais, conforme o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                           
109

 Perfil acadêmico elaborado a partir das informações contidas nos próprios trabalhos e nos currículos Lattes 

dos autores.  
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Gráfico 3 – Perfil Acadêmico dos Autores 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

  

 A partir dos dados, podemos perceber que a maior parte das produções (29%) é de 

autoria de assistentes sociais doutores, seguido por mestres (22%) e residentes (13%). Cabe 

enfatizarmos que, em sua maioria, os profissionais autores dos artigos analisados 

participavam, no período da publicação, de Programas de Residência como tutores, 

preceptores, docentes, residentes, coordenadores da área de Serviço Social da RMS, entre 

outros.   

Dos 12 (doze) artigos, identificamos que 03 (três) são Trabalhos de Conclusão da 

Residência. Dos 05 (cinco) profissionais com especialização, 03 (três) possuem essa formação 

decorrente da inserção em Programas de Residências Multiprofissionais. Nesse contexto, 

podemos perceber que os assistentes sociais abordam sobre as suas experiências nos 

Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde, seja como preceptores, docentes, 

residentes (egressos ou durante o período de formação), entre outros.
110
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 Cabe destacarmos que nenhuma produção abordou a Residência em Serviço Social. O mapeamento inicial 

conduzido pela ABEPSS, em 2012, identificou que existem dois programas de Residência em Área profissional.  
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A partir dessas breves considerações sobre os achados da pesquisa, apresentaremos, 

nos próximos itens, as tendências dos citados trabalhos no tocante à relação entre Serviço 

Social e RMS. Analisaremos, a seguir, as produções a partir dos seguintes eixos analíticos: 

Formação na Residência; Trabalho do assistente social na Saúde; e Serviço Social/Serviço 

Social e Saúde.  

 

3.2 A Produção Acadêmica sobre o Serviço Social e a Residência Multiprofissional em 

Saúde  

 

No item anterior, demonstramos algumas características das produções selecionadas 

no nosso estudo. A partir dessa compreensão, apresentaremos, no presente item, as tendências 

das 17 (dezessete) produções selecionadas. Ou seja, buscaremos responder os seguintes 

questionamentos: Ao abordarem sobre RMS e Serviço Social, qual a ênfase dada pelos 

assistentes sociais nas produções? Quais os principais desafios postos aos assistentes sociais 

no contexto da RMS?  

Para identificarmos as tendências das discussões dos assistentes sociais nas produções 

selecionadas, após a leitura dos resumos, tendo como foco o objetivo de cada artigo e 

dissertação, estabelecemos os seguintes eixos analíticos: Formação na Residência; Atuação do 

assistente social na Saúde; e Serviço Social/Serviço Social e Saúde.  

O eixo Formação na Residência traz o debate sobre a formação dos assistentes 

sociais no contexto dos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde. Destacam-se 

considerações sobre a interdisciplinaridade, a integralidade, a participação dos preceptores 

nesse processo e os projetos pedagógicos dos Programas de Residências mencionados nas 

produções selecionadas.  

O eixo Atuação do assistente social na Saúde apresenta um debate sobre as 

atividades desempenhadas pelos assistentes sociais nas distintas unidades de saúde, locais 

onde são desenvolvidos os Programas de RMS.  

                                                                                                                                                                                     
Esses são desenvolvidos em HUs localizados na cidade do Rio de Janeiro (Hospital da UERJ – Pedro Ernesto) e 

em Juiz de Fora. Esse mapeamento englobou 24 (vinte e quatro) programas localizados nas seguintes regiões da 

ABEPSS: Leste, Centro-Oeste e Sul (CASTRO, 2013).  
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 Já o eixo Serviço Social /Serviço Social e Saúde traz uma reflexão teórica sobre a 

RMS e a inserção dos assistentes sociais, bem como uma discussão sobre a implantação de 

Programas de Residências Multiprofissionais e a participação do Serviço Social nesse 

processo. 

Esses eixos nos permitem identificar a ênfase dada aos assistentes sociais quando 

discutem sobre a RMS e o Serviço Social. Ou seja, ao refletirem sobre o Serviço Social no 

contexto dessa modalidade de Pós-Graduação lato sensu, a categoria profissional busca 

identificar como ocorre a formação dos assistentes sociais; a atuação dos assistentes sociais e 

a participação desses profissionais no processo de implantação dos Programas, bem como 

reflexões sobre a particularidade da RMS, um espaço que vem absorvendo um considerável 

quantitativo de assistentes sociais, principalmente a partir de 2010.  

 

3.2.1 Formação na Residência  

 

 Neste item, apresentaremos as tendências identificadas em 07 (sete) produções que 

apresentam como foco a formação dos assistentes sociais no contexto dos Programas de RMS. 

Essas representam 41.2% das produções selecionadas para a nossa pesquisa. Dessas 

produções, 85.7% (06 - seis) são pesquisas de campo e 14.3% (01 - uma), relatos de 

experiências.  

 A produção D1 (CLOSS, 2010), a partir de uma pesquisa de campo, traz reflexões 

sobre a inserção do Serviço Social em dois Programas de Residências Multiprofissionais em 

Saúde, integrante da atenção básica/primária, destacando o desafio de materialização da 

integralidade. Destaca a importância das políticas de qualificação de trabalhadores para 

atuação no SUS. Problematiza “[...] as tendências de inserção profissional nesse nível de SUS 

e as possibilidades para a formação e o trabalho voltados para a integralidade” (CLOSS, 2010, 

p. 05). 

 A produção D2 (DIAS, 2010), através de uma pesquisa de campo, buscou conhecer a 

percepção de assistentes sociais (residentes egressos e preceptores) acerca de um determinado 

Programa de RMS, o qual faz parte da alta complexidade. Enfatiza a percepção em relação à 

atuação dos próprios profissionais. Buscando, ainda, identificar a percepção acerca do 

processo de implantação e implementação da RMS.  
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A produção D3 (ANDRADE, 2015) traz um debate através da análise do Projeto 

Pedagógico (PP) e de uma pesquisa de campo com residentes (egressos e cursando) sobre a 

contribuição de um Programa de Residência Integrada Multiprofissional, área de concentração 

Saúde do Adulto e do Idoso de um determinado Hospital Universitário, para a formação dos 

assistentes sociais. A autora da referida produção identificou que embora tenham desafios 

oriundos da contrarreforma do Estado e dos ataques às políticas de Educação e Saúde, o 

Programa pesquisado, que possui como foco a formação multidisciplinar, tem contribuído 

para a formação dos assistentes sociais.  

 A produção D4 (ROLIM, 2015), a partir de uma pesquisa de campo com preceptores, 

tutores e residentes, teve como foco a contribuição de um Programa de RMS, na área de 

concentração da Assistência em Transplante, para a formação dos assistentes sociais na 

perspectiva da interdisciplinaridade.      

 A produção D5 (COSTA, 2016) traz reflexões sobre a formação dos assistentes 

sociais no contexto da RMS. Buscou identificar se os projetos pedagógicos dos programas 

desenvolvidos em um determinado Hospital Universitário estão em consonância com o 

projeto ético-político do Serviço Social. Nesse sentido, buscou compreender se os 

conhecimentos específicos oriundos do campo da Saúde cooperam para a perda da identidade 

profissional dos assistentes sociais (COSTA, 2016, p. 05).  

 A produção A9 (FROSSARD; SILVA, 2016), através de um relato de experiência, 

aborda sobre o programa de Residência Multiprofissional com ênfase em oncologia, mais 

precisamente, cuidados paliativos, e a inserção do assistente social residente nesse processo.  

 Na produção A12 (LEAL; NOGUEIRA; LIMA, 2018), a partir de uma pesquisa de 

campo com os preceptores do Serviço Social, os autores refletem sobre a contribuição de um 

Programa de Residência Multiprofissional, com ênfase em oncologia, no processo de 

formação e educação permanente dos assistentes sociais. Os autores, além de considerarem 

alguns desafios existentes, identificam essa modalidade de pós-graduação lato sensu como um 

importante espaço de formação dos assistentes sociais e como uma “[...] estratégia de 

qualificação da assistência aos usuários” (LEAL; NOGUEIRA; LIMA, 2018, p. 379). 

Identificam que as atribuições desempenhadas pelos preceptores são de suma importância no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Nesse eixo, foram elencadas as produções que possuem como ênfase a formação dos 

assistentes sociais no contexto da RMS. Importa destacarmos que os assistentes sociais 
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possuem uma formação generalista, o que possibilita a atuação em distintos campos. A 

inserção em Programas de Residências, modalidade de nível de pós-graduação lato sensu, 

possibilita aos assistentes sociais uma formação voltada para o campo da Saúde.  

 A partir da constituição do SUS, novas necessidades surgiram no âmbito da Saúde, 

dentre elas: a formação de Recursos Humanos. A proposta da RMS, conforme a sua 

normativa, busca responder a esta demanda supracitada.   

 Refletir sobre a formação dos assistentes sociais atuando no campo da saúde é de 

grande importância. Tanto a formação quanto o trabalho do assistente social nesse campo 

deverão ter como norte a luta pelo direito à Saúde. Ademais, deverá estar em consonância 

com o projeto profissional do Serviço Social (SANTOS, 2017).   

Portanto, acreditamos que a formação dos assistentes sociais voltada para o trabalho 

na saúde, através da RMS, deverá ter como base a concepção de saúde pautada no Projeto de 

Reforma Sanitária, ou seja, “[...] ancorada na perspectiva da determinação das condições de 

vida dos sujeitos pela estrutura de organização social da produção capitalista, marcada pelo 

antagonismo entre duas classes fundamentais, capital x trabalho” (CASTRO; OLIVEIRA, 

2017, p.59).  

Além dos Programas de Residências, atualmente, o Serviço Social se insere em 

distintos programas no âmbito da Saúde, como o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET – Saúde) e o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) (SANTOS, 2017). A formação dos profissionais no campo da Saúde é 

importante para o surgimento de um novo paradigma da Política de Saúde, ou seja, uma 

formação que deverá ser destinada à superação do modelo biomédico, curativo e 

hospitalocêntrico (CASTRO; OLIVEIRA, 2017).  

Dessa forma, ao sistematizarem sobre a formação dos assistentes sociais no contexto 

dos Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde, identificamos que algumas 

temáticas foram abordadas pelos autores das produções selecionadas, sendo estas: 

interdisciplinaridade, integralidade, participação dos preceptores no processo da formação e 

os projetos pedagógicos dos Programas de Residências. São sobre essas tendências 

identificadas nas produções que refletiremos, a seguir. 

Conforme pontuamos no item 2.1, a RMS busca romper com a fragmentação entre as 

profissões (CLOSS, 2013), além disso, a integralidade e a interdisciplinaridade são elementos 

primordiais para o desenvolvimento desta modalidade de formação (SILVA, 2018). Dando 
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seguimento, as produções que apresentaram como foco a integralidade e a 

interdisciplinaridade para refletirem sobre a formação dos assistentes sociais, através dos 

Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde, identificaram a importância desses 

conceitos no processo de formação dos residentes.   

Para a autora da produção D5 (COSTA, 2016), tanto a interdisciplinaridade quanto a 

integralidade são eixos chaves que perpassam a formação dos assistentes sociais no âmbito da 

graduação e no âmbito da RMS. Sobre a integralidade, a autora da produção D1 faz as 

seguintes considerações: 

 [...] as contribuições da Residência para a construção da integralidade estão 

associadas à aprendizagem através do trabalho. Enriquecida pela pertença a uma 

equipe multiprofissional, tendo como baliza pedagógica as diretrizes do SUS. Essa 

formação possibilita a qualificação do trabalho dos assistentes sociais para a atuação 

no SUS e em outros espaços sócio-ocupacionais, pois oferece aportes para o 

trabalho interdisciplinar e para o desenvolvimento de ações assistenciais com 

diferentes enfoques (CLOSS, 2010, p. 05). 

 

 A formação profissional deverá ser norteada pelo trabalho interdisciplinar e pelos 

princípios do SUS, sendo estes: a universalidade, a integralidade e a participação social.  

Portanto, “[...] o debate com relação à revisão do modelo assistencial centrado na doença para 

o modelo assistencial voltado para a saúde é fundamental” (CFESS, 2014, p. 62).  

No que diz respeito à relação entre o princípio da integralidade e a RMS, podemos 

destacar, de acordo com os estudos de Silva (2016, p. 137-138), que:   

[...] pensar a relação entre integralidade e RMS, remete-nos à justificativa para a 

existência desses programas de residência, ou seja, a busca por um atendimento que 

considere as necessidades múltiplas de saúde e uma proposta de trabalho coletivo 

em saúde e de uma ação interdisciplinar. O novo desta proposta é justamente a 

possibilidade das práticas interdisciplinares, podendo resultar ainda numa interação 

intersetorial das políticas sociais públicas. Esse movimento de tirar o foco da 

atenção às patologias e voltar-se para às múltiplas áreas de atuação a partir de 

variadas necessidades de saúde representa uma inovação na proposta de residência 

em saúde e um passo no sentido da construção cotidiana de práticas de integralidade.  

 

 A integralidade é considerada um eixo estruturante da formação do profissional da 

área da saúde. Portanto, existe a necessidade de uma formação que possibilite uma análise 

crítica das condições de vida dos usuários (ABEPSS, 2006 apud CASTRO; OLIVEIRA, 

2017). 

 Um dos trabalhos foi voltado para a identificação da contribuição de um programa na 

formação dos assistentes sociais na perspectiva da interdisciplinaridade. A autora identificou 
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que, no projeto pedagógico do Programa de RMS pesquisado, a interdisciplinaridade perpassa 

todo o projeto. Entretanto as ações interdisciplinares são pontuais: 

A hegemonia do modelo biomédico ainda é um desafio a ser superado pelas 

categorias profissionais que compõem a Residência, comprometendo a efetividade 

da interdisciplinaridade, uma vez que reafirma a cristalização e a visão unilateral do 

processo saúde/doença (ROLIM, 2015, p.14).  

 

Podemos verificar que embora a interdisciplinaridade seja de suma importância para a 

formação através da RMS, existem obstáculos para a sua efetivação, pois, conforme aponta 

Closs (2013, p.62), há uma forte tendência à “[...] fragmentação dos saberes nas estruturas de 

formação em saúde.”   

Desse modo, os Programas de RMS possibilitam a realização de práticas 

interdisciplinares, porém é importante compreendermos que tal fato não significa a efetivação 

das mesmas. Para Mendes (2013), a dificuldade para a efetivação dessas práticas no contexto 

da RMS provém da implantação desta modalidade de pós-graduação em uma conjuntura 

marcada pela privatização e sucateamento do SUS.  

Além disso, torna-se importante mencionarmos a ausência de discussões sobre a 

interdisciplinaridade no âmbito da graduação, ou seja, no processo formativo de alguns 

profissionais. Portanto, acreditamos que são poucas as graduações que insistem num trabalho 

integrado, envolvendo os demais profissionais da área da Saúde.  

Nessa direção, é ilusório identificarmos que a dificuldade da efetivação da 

interdisciplinaridade é uma particularidade dos Programas de Residências em Saúde, pois, de 

acordo com Mendes (2013), este desafio está atrelado à historicidade do SUS.  

Além do mais, o fato de as equipes de saúde serem formadas por profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento não significa que tais equipes desenvolvem um trabalho 

interdisciplinar (MENDES; SILVA, 2013; SILVA, 2018). As práticas interdisciplinares são 

de grande relevância, portanto, além da efetivação das mesmas, é importante “[...] a sua 

sustentação como proposta de metodologia de trabalho ao longo de tempo nas instituições e 

serviços etc., e que essa sustentação só é possível a partir de uma leitura crítica e conjuntural” 

(SILVA, 2018, p. 206). 

A contribuição dos preceptores no processo de ensino-aprendizagem é uma outra 

temática que identificamos em algumas produções. Embora os residentes sejam profissionais, 

eles estão em processo de formação, portanto, durante o desempenho de suas atividades, 
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deverão ser supervisionados de forma direta pelos preceptores. Esses deverão ser da mesma 

área de formação dos residentes e com formação mínima de especialista (BRASIL, 2012).  

Consideramos que os preceptores possuem um papel importante durante os dois anos 

de RMS a serem cursados pelos residentes, entretanto cabe mencionarmos que esses 

profissionais possuem distintos papéis, dentre eles: exercer a função de orientador de 

referência para os residentes durante a realização de suas atividades; orientar e avaliar os 

trabalhos de conclusão de RMS; participar da avaliação da implantação do Projeto 

Pedagógico do programa, etc. (BRASIL, 2012).  

Além de prestarem atendimento aos usuários que buscam os serviços de Saúde, os 

assistentes sociais preceptores possuem o papel de supervisionar os residentes, o que pode 

ocasionar uma sobrecarga de trabalho.  

A residência é perceptivelmente destacada por sua contribuição no desenvolvimento 

dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes para uma intervenção profissional 

fundamentada numa análise crítica. Percebe-se que os assistentes sociais identificam 

o avanço que o PRMO trouxe para o espaço institucional, especialmente na 

qualificação do corpo docente. Entretanto, algumas dificuldades foram elencadas, 

como a multiplicidade de funções assumidas pelos preceptores no desenvolvimento 

das atividades de ensino; o que caracteriza, por um lado, a inserção em diversos 

espaços de interlocução; e, por outro, uma possível sobrecarga de trabalho (LEAL.; 

NOGUEIRA; LIMA, 2018, p. 388).  

 

 Nesse programa em questão, foco do estudo apresentado na produção A12 (LEAL; 

NOGUEIRA; LIMA, 2018), os autores identificaram que existe um esforço da instituição em 

contribuir para a qualificação dos preceptores, por exemplo, através de cursos referentes à 

função de preceptor e através de espaços de discussão sobre o Programa. Porém identifica-se 

a necessidade de uma ampliação desses espaços. 

Todavia, são necessárias ampliações desses espaços, em decorrência da necessidade 

de disponibilização de condições objetivas para que os profissionais possam 

conciliar suas atividades assistenciais com a participação nos cursos oferecidos pela 

instituição, considerando o retorno dessa qualificação para as diversas atividades 

profissionais (na assistência, na pesquisa, no ensino e na gestão) (LEAL; 

NOGUEIRA; LIMA, 2018, p. 387).  

 

Além disso, identificamos que - em algumas instituições - não ocorreu/ocorre 

preparação dos preceptores. Nesse sentido, a inserção dos assistentes sociais em determinado 

programa ocorreu de modo verticalizado, o que ocasionou um estranhamento por parte dos 
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assistentes sociais preceptores (ROLIM, 2015). A questão dessa ausência de preparo também 

foi apontada na produção D2, por Dias (2010): 

As dificuldades consideradas pelas preceptoras dizem respeito à implantação, por 

não terem recebido preparação prévia para desempenhar esta função. Ainda, a 

profissão está sujeita a alterações abruptas impostas por superiores hierárquicos, há 

falta de profissionais suficientes para acompanhar as residentes, e por fim, 

concepção de ensino tradicional, entendendo-se o residente como receptor de 

conteúdo, não tendo papel ativo na construção do conhecimento (DIAS, 2010, p. 

74).  

 

Ao refletirmos sobre a formação dos assistentes sociais no contexto dos Programas de 

Residências em Saúde, consideramos alguns questionamentos importantes: Essa formação 

ocorre em consonância com o Projeto Ético-Político e com os princípios da Reforma 

Sanitária?  Qual é o perfil de residentes egressos que deseja formar?    

O direcionamento a ser seguido por cada Programa de Residência deverá ser 

estabelecido no Projeto Pedagógico (PP). A organização do Projeto Pedagógico dos 

Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde cabe às 

instituições que ofertam tais programas de pós-graduação. O PP deverá ser orientado tanto 

pelo desenvolvimento de práticas de cada profissão e núcleo específico dos saberes quanto 

pelo desenvolvimento de prática multiprofissional e interdisciplinar (BRASIL, 2012). 

As atividades teóricas, práticas e teórico-práticas dos Programas de RMS deverão ser 

organizadas por eixos, conforme mencionamos no item 2.1. 

 Para que ocorra uma formação crítica, é crucial que os eixos referentes aos núcleos de 

saberes da profissão Serviço Social tenham como base o Projeto Ético-Político profissional e 

os princípios da Reforma Sanitária. Ao analisar os Projetos Pedagógicos de distintos 

Programas de Residências, a autora da produção D5 (COSTA, 2016) identificou que existem 

similaridades entre a proposta de formação no contexto da RMS e da formação em Serviço 

Social, porém há pontos contraditórios que podem comprometer uma formação de acordo 

com a perspectiva crítico-dialética.  

A incorporação dos conceitos de humanização, projetos terapêuticos singulares, 

clínica ampliada e linhas de cuidado, podem representar uma armadilha se não 

forem analisados e discutidos de forma aprofundada, uma vez que se distanciam da 

perspectiva crítico-dialética, podendo dar outros rumos a formação e ao exercício 

profissional, rumos esses fragmentados e limitados ao plano do imediatismo. Por 

isso é importante que se fortaleçam os espaços de discussão nas Residências 

(COSTA, 2016, p.186). 
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 Como a RMS engloba distintos profissionais e logo existem práticas a serem 

desenvolvidas em busca da interdisciplinaridade, é importante que os profissionais tenham 

clareza das suas atribuições e competências. Ademais, no campo da Saúde, além de 

desempenharem suas atividades tendo como norte o Projeto Ético-Político do Serviço Social, 

é importante que os assistentes sociais atuem tendo como base os princípios da Reforma 

Sanitária, conforme mencionamos.  

A Residência em Saúde é compreendida como um “[...] dispositivo para a efetivação 

da Política de Educação Permanente em Saúde” (COSTA, 2016, p. 13). Nesse sentido, ao 

compreender que foi a partir da Política Nacional de Educação Permanente (2004) que não 

apenas a formação, mas também o trabalho destinado para o campo da saúde tornou-se uma 

política pública (LEAL; NOGUEIRA; LIMA, 2018), a Educação Permanente foi uma das 

temáticas apresentadas em um das produções selecionadas para a nossa pesquisa. 

Sabe-se que o investimento na formação dos trabalhadores da saúde é uma demanda 

antiga, defendida pelo Movimento Sanitário dos anos 1980. No entanto, diante das 

investidas da ofensiva neoliberal nas políticas públicas, especialmente na saúde, essa 

temática passa a incorporar um discurso enviesado, responsabilizando somente o 

trabalhador pela sua qualificação/capacitação para transformação das práticas na 

saúde e da própria organização do trabalho – sem discutir a macroestrutura do 

sistema, isentando o Estado de cumprir o papel de indutor desse processo (LEAL; 

NOGUEIRA; LIMA, 2018, p. 382).  

 

Como o foco é a formação dos assistentes sociais nesse contexto, ao refletirem sobre a 

educação permanente, os autores destacam a Política de Educação Permanente no âmbito do 

Serviço Social (2012), que possui como objetivo “[...] direcionar uma formação profissional 

para além da qualificação e atualização, sendo um processo, portanto, de reflexão do 

cotidiano, da realidade social de forma crítica e propositiva, na perspectiva da transformação 

social”. (LEAL; NOGUEIRA; LIMA, 2018, p. 383).  

Nesse sentido, podemos perceber que no referido eixo as produções são oriundas, em 

sua maioria, de relatos de pesquisas de campo. Os autores identificaram que a formação que 

ocorre através do trabalho em saúde contribui para a formação dos assistentes sociais. No 

entanto existem desafios que precisam ser superados, visto que a não superação desses, a 

nosso ver, comprometem a formação de qualidade destes profissionais.   

Dentre esses desafios identificados nas produções, podemos citar: a substituição de 

profissionais por residentes; a necessidade de melhoria dos conteúdos transmitidos, como na 

metodologia utilizada nas disciplinas que têm como foco conteúdos biológicos; parca 
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aproximação do Departamento de Serviço Social da Universidade; a não oferta de conteúdos 

conforme o Projeto Pedagógico; número insuficiente de assistentes sociais na instituição, o 

que dificulta a realização da preceptoria (ANDRADE, 2015); a ausência de condições físicas 

adequadas para as múltiplas atividades desempenhadas pelos preceptores (ROLIM, 2015); 

extensa carga horária de 60h a serem cumpridas pelos residentes, disparidade da carga horária 

dos preceptores e dos residentes (LEAL; NOGUEIRA; LIMA, 2018), entre outros.   

Nessa direção, acreditamos que a extensa e intensa carga horária, a ênfase nas 

atividades práticas, juntamente com o sucateamento do sistema público de saúde brasileiro, 

contribui para a substituição de profissionais das unidades públicas de saúde pelos residentes. 

Ou seja, poderá ocorrer, nesses Programas de RMS, a utilização da força de trabalho barata 

dos profissionais que estão em formação.  

Sobre essa problemática, Oliveira e Krüger (2017) destacam sobre a secundarização 

do ensino decorrente da tensão entre a formação e o trabalho. Para as autoras:  

[...] tal tendência induz à descaracterização dos pressupostos político-pedagógicos 

estruturantes da formação em Residência, situação agravada pelas condições de 

trabalho do profissional da rede, o qual é levado a assumir diferentes papéis, ou seja, 

como preceptor e tutor do ensino teórico e prático ao mesmo tempo. Por outro lado, 

ora o residente é visto como trabalhador (numa lógica de substituição do trabalhador 

pelo residente), ora o residente é estagiário, ora o residente (quando já Residente 2 – 

R2) é o próprio preceptor do Residente 1 (R1), seguindo a proposta da residência 

médica (OLIVEIRA; KRÜGER, 2017, p. 193).  

 

 Desse modo, podemos também identificar, a partir das considerações das autoras, as 

diferentes “identidades” dos residentes. Essas identidades se modificam de acordo com as 

necessidades das instituições. Assim, o residente poderá assumir papel de estagiário e até de 

preceptor, sendo esta uma grande problemática.  

 Apresentaremos, a seguir, as tendências referentes ao eixo intitulado atuação do 

assistente social na Saúde.  

 

3.2.2  Atuação do assistente social na Saúde 

   

Do total de 17 (dezessete) produções, 23.5% (04 - quatro) apresentam como foco 

reflexões sobre a atuação do assistente social na área da Saúde. Todas essas produções são 

oriundas de relatos de experiências.  
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Ao apresentar como foco a Política de Humanização e atuação do assistente social 

nesse contexto, são relatadas, no artigo A1 (RODRIGUES, et.al., 2011), as experiências do 

desenvolvimento de projetos por assistentes sociais, em conjunto com outras categorias 

profissionais, em um Programa de RMS desenvolvido na alta complexidade. As autoras 

destacam a importância do assistente social para a equipe multiprofissional. 

Na produção A3 (SANTOS; LANZA; CARVALHO, 2011), a partir do entendimento 

que “[...] garantir a formação permanente dos trabalhadores para atuar na saúde pública é uma 

reivindicação antiga dos movimentos que objetivam uma saúde de qualidade para o país” 

(SANTOS; LANZA; CARVALHO, 2011, p. 16), os autores destacam reflexões sobre a 

atuação do assistente social residente nas oficinas de educação permanente realizada com 

profissionais de uma unidade de Saúde da Família, oriundas a partir de uma pesquisa 

participante.  

No artigo A6 (SOUSA, 2012), é relatada a experiência da formação do Conselho 

Local de Desenvolvimento Social e de Saúde, enfatizando a contribuição do trabalho do 

assistente social residente durante o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família. Nesse processo, o assistente social atuou na organização, bem como no 

fortalecimento das instâncias participativas e de controle social na Saúde.   

Na produção A7 (SCHMALLER, et.al., 2012), constam reflexões sobre as atribuições 

e as especificidades do trabalho do assistente social no campo da saúde e a sua inserção no 

programa de Residência Multiprofissional com ênfase em Saúde da Família. É a partir do 

entendimento do modo de produção capitalista que as autoras abordam suas ponderações 

referentes ao trabalho em saúde. Para as autoras, o trabalho do assistente social residente “[...] 

deve ser fundamentado na defesa da saúde como parte da democratização das relações entre o 

Estado e a sociedade, tendo como direção política a defesa da reforma sanitária e o projeto 

ético-político do Serviço Social” (SCHMALLER, et.al., 2012, p. 356).  

A partir dessas considerações, podemos perceber que as produções acima citadas 

relatam experiências referentes à atuação dos assistentes sociais no contexto da RMS, logo, no 

campo da Saúde. Nesse eixo analítico, majoritariamente, os profissionais de Serviço Social 

relataram suas experiências no âmbito da Saúde da Família.   

De acordo com Guimarães (2018), atualmente, o campo da Saúde da Família conta 

com a participação de assistentes sociais em distintas instâncias, como: nas equipes do Núcleo 
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de Apoio à Saúde da Família (NASF)
111

 e nas equipes de gestão e educação permanente. 

Conforme fora mencionado, o campo da Saúde da Família conta com a participação de 

assistentes sociais que participam dos Programas de Residências em Saúde. Além disso, a 

primeira expansão da RMS foi voltada para esse nível de atenção à Saúde (SILVA, 2016).  

Entendemos que a RMS possui particularidades, pois essa modalidade de formação 

ocorre através do trabalho em saúde. Sendo assim, a RMS tem como especificidade a relação 

entre formação e trabalho. (SILVA, 2016). Nesse sentido, a partir dos achados da pesquisa, 

identificamos que 23,5% das produções selecionadas que abordam a relação entre Serviço 

Social e RMS apresentam como foco o trabalho dos assistentes sociais na área da Saúde.  

Cabe relembrarmos que o trabalho aqui é entendido a partir do modo de produção 

capitalista. Ou seja, compreendemos que a categoria trabalho é fundante do ser social e na 

sociedade capitalista, o trabalho assume certas particularidades.
112

 Portanto, de acordo com 

Silva (2018), o trabalho em saúde é compreendido como desdobramento do trabalho no modo 

de produção capitalista e como uma atividade primordial à vida, que objetiva atender às 

necessidades de Saúde. Desse modo, “[...] o trabalho em saúde não é um dado em si, uma 

abstração apartada da realidade; ao contrário, é – nos marcos do modo de produção capitalista 

– um tipo de trabalho que participa do processo de reprodução social, como também de forma 

indireta da valorização do capital” (SILVA, 2018, p. 199).  

Nessa direção, conforme já mencionamos, o assistente social possui uma condição de 

trabalhador assalariado, então. a sua inserção no mercado de trabalho ocorre a partir da venda 

da sua mercadoria denominada força de trabalho (IAMAMOTO, 2014). Dessa forma, 

entendemos que o profissional de Serviço Social faz parte da classe trabalhadora, portanto, 

assim como os demais trabalhadores, ao vender a sua força de trabalho em troca do salário, se 

depara com certos constrangimentos e condições precárias de trabalho (ALMEIDA; 

ALENCAR, 2015).    

 Ao adotarmos como base os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde, documento importante para nortear o trabalho dos assistentes sociais nesse 
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 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família foram criados em 2008 pelo Ministério da Saúde, “[...] com o 

objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de 

serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações”. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/nucleo-de-apoio-a-saude-da-familia-nasf. 

Acesso em 14.fev.2019.  
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 Trabalho, no sentido ontológico, é criativo e visa transformar a natureza para atendimento de suas 

necessidades sociais. Na sociedade capitalista, este trabalho foi subsumido e o que temos hoje é o trabalho 

mediado pela relação de assalariamento. 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/nucleo-de-apoio-a-saude-da-familia-nasf
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campo, entendemos que os assistentes sociais, conforme mencionamos, atuam em quatro 

eixos: atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; 

investigação, planejamento e gestão; e assessoria, qualificação e formação profissional.  

 Ao refletirmos sobre as produções que abordam o trabalho do assistente social no 

campo da Saúde, identificamos que as atividades desempenhadas pelos assistentes sociais 

estão em consonância com os eixos elencados pelos Parâmetros. Desse modo, os profissionais 

além realizarem os atendimentos (através de entrevistas, por exemplo) aos usuários, familiares 

e/ou rede de apoio, realizam grupos em prol da qualificação dos profissionais da área da 

saúde, mobilização dos usuários e profissionais, entre outros.  

Para a formação do Conselho Local, o Serviço Social realizou uma capacitação com 

(as) usuários (as) e profissionais de saúde para exercerem a função de conselheiros 

(as), objetivando estimular a comunidade para o efetivo exercício de democracia e 

participação social na saúde, através das discussões sobre a situação local de saúde, 

a organização política da comunidade e a abordagem de temas referentes à saúde 

(SOUSA, 2012, p. 138).  

 

Para a autora da referida produção, o exercício profissional do assistente social “[...] se 

inscreve no campo de atividades de cunho eminentemente educativo, que incidem no processo 

de organização da cultura, enquanto elemento político-ideológico” (SOUSA, 2012, p. 148). 

Nas atividades exercidas pelo assistente social para a formação do CLS, destaca-se 

que em seu trabalho pautou-se na busca coletiva, com os demais profissionais e 

comunidade, de entendimento da realidade, numa perspectiva crítica e no encontro 

conjunto de soluções para os problemas de saúde; na socialização das informações 

sob a ótica do direito social; e na construção de uma relação usuário-profissional, na 

perspectiva de fortalecer esse vínculo, para tensionar ou romper com a tradição 

autoritária e normatizadora dos serviços de saúde em sua relação com a comunidade 

(SOUSA, R.M, 2012, p. 148).   

 

 Além disso, identificamos também ações voltadas para a educação permanente dos 

trabalhadores, a qual demonstra a busca pelo aprimoramento profissional, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos atendimentos prestados no campo da Saúde.  

Ao assistente social foram destinados a preparação e facilitação de três encontros. 

Além de refletir a prática do assistente social e suas possíveis contribuições junto à 

Estratégia Saúde da Família, tinham objetivos de estruturar reflexões de cunho 

social e político, visando contribuir na construção de um perfil profissional mais 

crítico e reflexivo (SANTOS; LANZA; CARVALHO, 2011, p. 20).  

 

 Importa destacarmos que é primordial que os assistentes sociais se atentem em 

relação às demandas postas pelo projeto privatista. Ou seja, diante do contexto adverso, os 



117 

 

 

 

profissionais são chamados a responderem demandas distintas das apresentadas pelo Projeto 

de Reforma Sanitária.  

Além disso, cabe aos profissionais de Serviço Social terem clareza das suas 

atribuições, para que durante o trabalho desenvolvido de forma interdisciplinar, o assistente 

social não desempenhe atividades que não são de suas atribuições. Portanto, ao buscar 

responder às demandas de forma crítica, é primordial que os assistentes sociais compreendam 

tais demandas a partir das contradições societárias (GUIMARÃES, 2018).  

 Outro ponto que é importante mencionarmos é referente à política de humanização, 

visto que, em conjunto com outros profissionais da área da saúde, os assistentes sociais vêm 

contribuindo com a viabilização da mesma. Identificamos nas produções, não apenas nas que 

compõem esse eixo analítico, que os assistentes sociais desenvolvem atividades em prol da 

viabilização desta política. Conforme é apontado pelo CFESS (2014), o conceito de 

humanização é polissêmico, nesse sentido, cabe ao profissional ter clareza sobre essas 

diferentes concepções. 

Os estudos de Castro (2015) sobre essa temática demonstram que:  

[...] Decerto que é em um contexto de desmonte das políticas sociais e de ataque aos 

princípios e diretrizes do SUS, que a humanização da saúde é colocada em 

evidência. O que se vê é que a justificativa para sua proposição é direcionada por 

uma lógica que mistifica as contradições da política de saúde e culpabiliza e 

responsabiliza trabalhadores e usuários pela baixa qualidade/desumanização dos 

serviços; ou localiza os problemas na má administração e gerência, abrindo caminho 

para incorporação de estratégias de gestão vinculadas ao mercado (CASTRO, 2015, 

p. 182-183).  

 

 De acordo com Ramos e Forti (2018), a concepção de humanização expressa nessa 

Política embasa uma intervenção profissional subsidiada em referenciais distintos do que 

defende o projeto profissional do Serviço Social
113

. Nesse sentido, segundo o CFESS (2014), 

é importante que os assistentes sociais debatam juntamente com a equipe o que significa a 

humanização.  E esse debate deverá contribuir para que os profissionais não compreendam 

que essa Política deverá ser viabilizada através de ações baseadas na redução de tensão e na 

escuta.  

                                                           
113

 Essa Política, criada em 2003, “[...] vem se consolidando como uma das alternativas de „enfrentamento‟ à 

lógica destrutiva pela qual o sistema de saúde vem passando” (RAMOS; FORTI, 2018, p. 93).  
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Portanto, objetiva que a Política de Humanização seja compreendida a partir da 

perspectiva ampliada, ou seja, que os profissionais possam identificar e analisar as condições 

de trabalho dos usuários, os modelos assistencial e de gestão, entre outros (CFESS, 2014).  

Nessa direção, cabe aos profissionais desencadearem um processo de discussão, com 

a participação dos usuários, para a revisão do projeto da unidade saúde, das rotinas 

dos serviços e ruptura com o modelo centrado na doença (CFESS, 2014, p. 50).  

 

O trabalho do assistente social deverá ser pautado no entendimento “[...] da 

determinação social do processo saúde-doença, vinculado às determinações de classe social, 

defendida pela Reforma Sanitária” (GUIMARÃES, 2018, p. 113).  Portanto, as ações não 

deverão ter como foco as questões individuais e subjetivas, ou seja, não deverão ter como 

base a ofensiva neoconservadora que apresenta a ideia que a teoria marxista não é suficiente 

para responder os desafios postos ao exercício profissional (CASTRO; OLIVEIRA, 2017). 

 Em algumas produções, constam reflexões sobre a necessidade de o trabalho do 

assistente social no campo da saúde estar em consonância com o Projeto Ético-Político 

profissional e com o Projeto de Reforma Sanitária. E essa relação que deverá nortear o 

trabalho do assistente social no campo da Saúde. Nesse sentido, os profissionais responderão, 

de forma crítica, às demandas apresentadas pelos usuários, pelas instituições e pelos 

profissionais que também prestam serviços nas instituições. 

As atribuições e competências dos assistentes sociais na saúde devem estar 

norteadas por esse conjunto de leis e regulamentações que sustentam legalmente o 

projeto profissional e de reforma sanitária em todas as dimensões do seu trabalho, 

seja nos serviços prestados diretamente aos usuários, seja nas ações de mobilização, 

participação e controle social, na defesa do direito à saúde (SOUSA, 2012, p. 150). 

 

No tocante ao trabalho do assistente social na área da Saúde, alguns desafios foram 

apontados nas produções, dentre eles, a dificuldade para a efetivação do Projeto Profissional.  

O cenário de risco para a materialização do Projeto ético-político da categoria e do 

Sistema Único de Saúde passa a exigir um perfil profissional crítico que articule a 

dimensão ético-política, pautado no compromisso com os valores e as lutas 

democráticas da sociedade, a competência teórico-metodológica para uma leitura 

crítica da realidade e um instrumental técnico-operativo que potencialize as ações na 

defesa e acesso aos direitos sociais (SOUSA, 2012, p. 150).  

 

Como as produções analisadas abordam sobre a RMS, além de identificarmos a 

particularidade do trabalho do assistente social na Saúde, foi possível a identificação de 
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algumas questões que envolvem o trabalho docente, visto que - no contexto dos Programas de 

RMS - esses profissionais atuam como tutores.   

[...] contraditoriamente ao aumento do número de programas por instituição de 

ensino, algumas universidades não reconhecem a carga horária da tutoria, o que 

aumenta as atribuições e precariza cada vez mais o trabalho docente 

(SCHMALLER, et.al, 2012, p. 353).  

 

 

 Os Programas de Residências desenvolvidos em Hospitais Universitários contam com 

a participação de docentes das universidades para a realização da tutoria. Além das 

atribuições desenvolvidas nas universidades, com a RMS, os docentes passaram a participar 

de Programas. Porém o não reconhecimento da carga horária da tutoria ocasiona uma não 

valorização desse trabalho e a intensificação do mesmo. De acordo com Oliveira e Krüger 

(2017, p. 194): 

[...] muitos programas foram criados sem a participação dos diferentes 

departamentos/cursos e sem previsão da carga horária do corpo docente, criando um 

impasse diante da sobrecarga de trabalho deste. Aos preceptores (profissionais de 

saúde) com uma situação de trabalho já precarizada, a Residência é inserida como 

uma atividade adicional sob sua responsabilidade, sem definição de carga horária 

para o processo formativo do residente [...]. Além das dificuldades de implementar 

uma formação qualificada das Residências em consonância com os princípios do 

SUS, a precarização das condições de trabalho de profissionais e docentes encontra 

tensões frentes aos “novos” modelos de gestão do SUS, a exemplo das Organizações 

Sociais (OSs), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e das 

Fundações Estatais de Direitos Privados, pois estes projetos aprofundam a 

privatização dos serviços públicos, a precarização da gestão e das condições de 

trabalho.  

 

A partir dessas produções, foi possível identificarmos que a expansão desta 

modalidade de pós-graduação levou novas demandas para os trabalhadores da área da Saúde. 

Visto que ficou perceptível - em um dos trabalhos analisados – que, a partir do REHUF, esses 

profissionais passaram a participar dos Programas de Residências sem a compreensão do seu 

significado e do seu trabalho a ser desenvolvido junto aos residentes. Essa carga horária, 

majoritariamente, não é entendida como constitutiva do trabalho dos assistentes sociais na 

Saúde. No entanto, embora tenha esse desafio em algumas produções, os assistentes sociais 

relataram sobre o compromisso dos preceptores nesse processo de formação.  

Não tenhamos dúvida que muitos profissionais se empenham em prol de uma 

formação qualificada, porém não podemos deixar de problematizarmos que o não 

reconhecimento dessa carga horária ocasiona uma sobrecarga de trabalho aos profissionais 
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envolvidos em Programas de RMS, bem como uma desvalorização dessas atividades de 

grande importância para o desenvolvimento da RMS e da formação dos residentes.  

Sobre as ações desempenhadas pelos residentes em um determinado Programa de 

RMS, as autoras da produção A7 (SCHMALLER, et.al, 2012) mencionaram que para o 

desempenho dessas ações, os residentes deverão ter domínio sobre conhecimentos 

interdisciplinares e teóricos metodológicos específicos que versam sobre as expressões da 

“questão social”, habilidades para utilizar os instrumentos técnico-operativos, como a vista 

domiciliar, por exemplo.  

[...], o trabalho em saúde, na perspectiva de educação profissional mercantil, 

homogeneíza as práticas e vai de encontro à lógica da educação voltada para a 

sociedade. A consolidação da proposta de estruturação do trabalho em saúde nesta 

modalidade de ensino não pode se pautar apenas pelo discurso oficial – documentos 

e comissões avaliadoras. Deve, sobretudo, estar embasada na concepção de que o 

conhecimento produzido no processo de trabalho deve se voltar para a educação 

profissional em defesa de projeto de educação emancipadora e transformadora 

(SCHMALLER, et.al, 2012, p. 357). 

 

Portanto, é de grande importância que os assistentes sociais compreendam a função 

social da profissão e que o adoecimento da população está atrelado às múltiplas expressões da 

“questão social”. Pois, desse modo, os assistentes sociais atuarão de forma crítica, 

independente das atividades, de acordo com suas atribuições a serem realizadas nos serviços 

de Saúde.   Além disso, é necessário que os assistentes sociais problematizem as condições de 

trabalho, o sucateamento dos serviços de saúde, pois, assim, poderão analisar criticamente e 

responder de forma qualificada às demandas apresentadas não apenas pelos usuários, mas 

também pelas instituições e pelos profissionais que atuam nos mesmos espaços que os 

assistentes sociais. Desse modo, não darão respostas baseadas na culpabilização, na 

individualização, no aconselhamento, na subjetividade, entre outros. É importante também 

que os assistentes sociais possam contribuir com a organização dos usuários pela luta de seus 

direitos (CASTRO; OLIVEIRA, 2017). 

  

3.2.3 Serviço Social/ Serviço Social e Saúde 

 

 Neste último eixo, abordaremos as tendências identificadas em 06 (seis) produções 

acadêmicas, as quais representam 35.3% dos trabalhos encontrados em nossa pesquisa.  

Dessas produções: 50% são relatos de experiências; e 50%, reflexões teóricas.  
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A produção A2 (RODRIGUES,et.al., 2011) aborda a experiência de implantação do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, pertencente a uma Universidade 

Federal, bem como a inserção do Serviço Social e os desafios postos a esta profissão.  

Na produção A4 (SILVA, et.al, 2012), as autoras abordam sobre a implantação de um 

Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia e a participação do Serviço Social, 

uma profissão de cunho interventivo, nesse processo. Entende-se a contribuição dessa 

profissão a partir de uma reflexão crítica sobre os determinantes sociais no processo 

saúde/doença (SILVA, L.B. et.al, 2012). 

 Já a produção A5 (MIOTO, et.al, 2012) aborda as experiências de dois programas de 

Residências desenvolvidos em um Hospital Universitário e na ESF, enfatizando os desafios 

da residência, bem como do Serviço Social nesses espaços. A RMS é identificada nessa 

produção como espaço privilegiado para a formação dos assistentes sociais (MIOTO, et.al, 

2012). Porém não desconsideram que essa modalidade de formação é marcada por disputas e 

“[...] atravessadas por formas distintas de conceber a interdisciplinaridade desejada para o 

atendimento das necessidades de saúde da população” (MIOTO, et.al, 2012, p. 189).  

 A produção A8 (CASTRO, 2013) aborda o mapeamento inicial conduzido pela 

ABEPSS sobre a inserção do Serviço Social nos Programas de Residência em Saúde. A partir 

desse estudo, a autora identificou que esses programas contribuem para a qualificação do 

trabalho do assistente social no campo da saúde, sem desconsiderar a necessidade de refletir 

sobre o contexto adverso que põe obstáculos para a efetivação das políticas de saúde e 

educação, visto que os ataques a estas políticas interferem no processo de formação em saúde.  

O citado mapeamento demonstra a importância de identificar os espaços de inserção dos 

assistentes sociais e refletir sobre esse espaço de formação e trabalho dos assistentes sociais.  

 A partir de reflexões teóricas, a produção A10 (SILVA; BROTTO, 2016) traz 

reflexões sobre as contradições que abrangem o contexto da implantação da RMS. Reconhece 

essa modalidade como espaço de formação e trabalho do assistente social, destacando que a 

inserção do Serviço Social, nesse espaço, é de grande importância, pois tem potencial para 

fortalecer a perspectiva da Reforma Sanitária e do Projeto Ético Político da Profissão.  

Já, na produção A11 (NEVES; GONÇALVES; FAVARO, 2017), é realizado um 

debate sobre os trabalhos de conclusão de residência
114

 elaborados por assistentes sociais 

                                                           
114

 Ao final do curso, todo Residente deverá apresentar um trabalho de conclusão de residência. Esse trabalho 

deverá ser elaborado e apresentado individualmente. As autoras das produções que fizeram um estudo a partir 

das produções dos residentes identificaram que “[...] compreender as produções realizadas no interior dos 
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egressos de um Programa de Residência pertencente a uma unidade hospitalar. De acordo 

com as autoras dessa produção acadêmica, o residente do Serviço Social deverá atuar de 

acordo com o Projeto Ético-Político da Profissão. Destacam a interdisciplinaridade como um 

caráter inovador do Programa de RMS. Além disso, identifica que o Serviço Social tem um 

espaço importante para sua atuação.  

Conforme podemos observar, esse eixo analítico que engloba 35.3% das produções 

selecionadas traz sistematizações referentes à contribuição do Serviço Social na implantação 

de Programas de Residência; debate sobre os trabalhos de conclusão da residência elaborados 

por residentes egressos e reflexões mais abrangentes, como mapeamento dos programas de 

residências que contam com a participação do Serviço Social, entre outros. Ou seja, as 

produções elencadas no presente eixo trazem reflexões sobre a particularidade da RMS.  

Podemos identificar que os eixos analíticos estão imbricados, portanto, nesse eixo 

composto por produções que trazem contribuições mais amplas sobre essa formação para o 

trabalho em saúde, constam reflexões já explicitadas nos eixos anteriores.  

 Nos trabalhos que apresentaram reflexões sobre algum Programa de RMS, 

identificamos que – majoritariamente - abordaram sobre programas desenvolvidos na alta 

complexidade. Podemos perceber que, nessas produções, os assistentes sociais ressaltam a 

importância da inserção dos assistentes sociais nos Programas de RMS.  

O debate proporcionado pela categoria profissional sobre a Reforma Sanitária é um 

dos elementos elencados nos trabalhados analisados. Além disso, consideram que as 

intervenções dos assistentes sociais são importantes no contexto do trabalho multiprofissional.  

Para o/a assistente social, a apropriação das políticas públicas, um dos nortes da 

formação, facilita tanto na articulação do trabalho com outros profissionais quanto 

com os demais equipamentos que compõem a rede, favorecendo a interação entre os 

diferentes membros da equipe e serviços e a efetividade nos processos de trabalho. 

Vale frisar que, fundamentados na direção ético-política do Projeto Profissional, há 

condições de uma leitura crítica da realidade social e construção de estratégias para 

as demandas direcionadas à equipe multiprofissional (RODRIGUES, et.al., 2011, p. 

138).  

Na compreensão dos processos sociais, reside uma das principais contribuições do 

Serviço Social no Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia: a partir 

do conhecimento das condições de vida e trabalho dos usuários, bem como da 

compreensão dos determinantes sociais que interferem no processo saúde/doença, a 

                                                                                                                                                                                     
Programas de Residência Multiprofissional em saúde é uma das alternativas para revisitar e analisar criticamente 

a atuação profissional, decorrendo em contribuições intrínsecas e extrínsecas ao Serviço Social, bem como a 

possibilidade de alteração dos serviços prestados à população usuária na área da saúde, com vistas à qualidade 

dos mesmos em consonância com as lutas e mobilizações galgadas pelo Movimento de Reforma Sanitária e 

referendados pelos princípios do SUS” (NEVES; GONÇALVES; FAVARO, 2017, p. 231). 
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discussão crítica junto aos usuários, demais categorias profissionais da saúde e 

gestores, acerca de como estes irão impactar no processo de cuidados ao 

usuário/paciente no curso do tratamento oncológico (SILVA, et.al, 2012, p. 61).  

 

 Não temos dúvidas que o assistente social, devido à sua formação profissional, tem 

muito a contribuir durante o trabalho em equipe. A formação proposta nas Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS de 1996 possibilita que o assistente social tenha uma análise crítica 

da realidade, para, assim, dar respostas qualificadas às demandas apresentadas não apenas 

pelos usuários do serviço de Saúde, mas também pela instituição na qual o profissional do 

Serviço Social trabalha. A intervenção na realidade social realizada pelo assistente social 

deverá estar pautada nos fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos (CASTRO; OLIVERA, 2017) da profissão.  

 Portanto, conforme fora mencionado, ao ter como objeto de intervenção as múltiplas 

expressões da “questão social”, o assistente social no campo da Saúde deverá compreender o 

conceito de saúde a partir da determinação social do processo saúde-doença. Logo, as 

condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, principal público atendido pelos 

assistentes sociais, deverão ser compreendidos pelos assistentes sociais como condicionantes 

e determinantes da Saúde.  

Ao participar do trabalho em equipe, a partir dessa compreensão e do entendimento da 

Saúde como um direito social, portanto, tendo como base não somente o projeto profissional 

do Serviço Social, mas também os princípios da Reforma Sanitária, o assistente social 

contribuirá com uma intervenção crítica e de qualidade.  

Sobre a importância da contribuição do profissional do Serviço Social nas equipes, o 

CFESS (2014, p. 44) realiza a seguinte consideração:  

O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, dispõe de ângulos 

particulares de observação na interpretação das condições de saúde do usuário e uma 

competência também distinta para o encaminhamento das ações, o que o diferencia 

do médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores que atuam na 

saúde.  

 

Mesmo identificando como importante a participação do Serviço Social nos programas 

de Residências, é preciso compreender as reais condições para o exercício profissional dessa 

categoria, bem como a proposta da RMS em tempos de grandes desafios postos a política 

pública de Saúde. A produção A10 (SILVA; BROTTO, 2016) traz reflexões sobre essas 

contradições: 
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[...] temos a pressuposição de que o assistente social, ao inserir-se na residência em 

Saúde, tem grande potencial de contribuição crítica, dada a sua particularidade 

profissional. No entanto, dentro do contexto avesso às intenções democratizantes na 

Saúde, os assistentes sociais possuem como desafio a dificuldade de planejar, 

imprimir ações e identificar possibilidades de práticas condizentes com a sua 

intenção crítica. Isso ocorre devido à tensão própria do seu assalariamento, que 

reflete relativa autonomia dentro de um contexto de precarização das políticas 

públicas e do trabalho (SILVA; BROTTO, 2016, p. 142). 

 

Dessa forma, apesar dos esforços do movimento sanitário para uma formação em 

Saúde articulada aos princípios do SUS, a atual proposta de residência em Saúde, 

em tempos neoliberais, pode fortalecer ainda mais a lógica do mercado nas políticas 

de Saúde. O fortalecimento do mercado pode ser observado na influência neoliberal, 

tanto pela substituição de profissionais estáveis e vinculados aos serviços por força 

de trabalho mais barata, temporária e precarizada; quanto pela tentativa de 

“interiorizar” e expandir ações de Saúde no país sob a lógica de inserção de 

residentes em áreas com a atenção mal estruturada, sem garantias de articulação de 

espaços e profissionais formadores para tutoria, supervisão e docência, o que 

compromete, além da qualidade da expansão desses serviços, a própria formação 

dos profissionais (SILVA; BROTTO, 2016, p. 135).  

 

Nesse eixo, duas produções abordam reflexões sobre a contribuição dos assistentes 

sociais na implantação de Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde.  

Identificamos que a participação do Serviço Social, nesse processo, é importante para a 

contribuição do perfil profissional que pretende formar através dessa modalidade de pós-

graduação. Nesse sentido, o projeto ético-político deverá nortear as competências a serem 

estipuladas nos projetos pedagógicos de distintos programas de RMS.   

 A partir de uma análise crítica sobre o Programa de Residência, foram elencados 

alguns desafios que precisam ser superados, dentre eles: a não integração da residência 

médica ao Programa; a dificuldade na liberação das atividades da assistência para a realização 

de atividades de ensino, entre outros (SILVA, et.al, 2012). Ademais, essa modalidade de pós-

graduação coloca alguns desafios em pauta, como “[...] manter a fidelidade ao projeto 

estruturante da proposta da residência multiprofissional, que é o Projeto de Reforma Sanitária 

(MIOTO, et.al, 2012, p. 201).   

 A ênfase nas atividades assistenciais e em atividades que não contribuem para a 

garantia da tríade: ensino, pesquisa e extensão, também foram mencionadas. Assim, como em 

outras produções dos demais eixos, as 60 (sessenta) horas semanais, a sobrecarga de trabalho 

dos preceptores e tutores também foram problematizadas.  

Algumas situações preocupantes se referem às dificuldades de relação entre 

instituição de ensino e serviço, que gera a necessidade de o preceptor assumir 

também a função da tutoria, havendo, em outras situações, dificuldades na 

efetivação da carga teórica. A não articulação da instituição de ensino/serviço incide, 
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assim, na organização de disciplinas e planos de trabalho conjuntos pelo Serviço 

Social (CASTRO, 2013, p. 165).  

Porém, a análise dessa proposta de estruturação e mudança do trabalho em Saúde, 

através do investimento nessa modalidade de ensino, não pode ser pautada apenas 

pelo discurso oficial. Nesse sentido, indagamos o porquê de, ao invés de haver 

investimento na qualidade dos serviços de Saúde para que assim o perfil profissional 

possa se adequar ao processo de trabalho condizente com as propostas do SUS –, a 

política de formação vem focando na expansão de vagas para especializações através 

do trabalho. Estas possuem carga-horária elevada (exigindo dedicação exclusiva) e 

salário (bolsa) abaixo do piso normal de um profissional de Saúde (apesar da bolsa 

das residências serem maiores que muitos salários pagos a profissionais de Saúde, 

tanto em algumas empresas privadas, quanto em muitos concursos públicos). Além 

disso, convém destacar que a carga-horária do residente é de 60 horas semanais 

(SILVA; BROTTO, 2016, p. 135). 

 

 Importa destacarmos a não integração das Residências Médicas nos Programas de 

RMS. Como mencionamos no item 2.2 da presente dissertação, anteriormente, existia uma 

subalternização em relação aos profissionais do campo da Saúde. Os profissionais distintos 

dos médicos eram considerados paramédicos. Se uma das propostas da RMS é buscar findar 

com a fragmentação entre as profissões (CLOSS, 2013), por qual motivo os médicos não 

fazem parte dos Programas de RMS?  

Outra tendência, que assim como no eixo formação na residência foi identificada 

nesses trabalhos, é referente à interdisciplinaridade. “A [...] interdisciplinaridade como 

condição para a formação e o trabalho em saúde é outro desafio que se coloca para as 

residências” (MIOTO, et.al, 2012, p. 202). Existe um reconhecimento dos autores que o fato 

da interdisciplinaridade ser crucial nessa modalidade de formação não significa a efetivação 

da mesma.  

Além disso, cabe indagarmos: quais são as reais condições para a efetivação da 

interdisciplinaridade? Os trabalhos selecionados demonstraram distintos desafios postos à 

essa modalidade de formação. São desafios não apenas para um determinado programa, mas 

que fazem parte de distintos programas - seja pertencente à alta complexidade ou à atenção 

básica/primária.  

Essa modalidade de formação possibilita que os assistentes sociais tenham 

aproximação com o debate referente à política de Saúde, adquirindo experiência profissional, 

bem como determinados conhecimentos. Porém existem os entraves já mencionados em todos 

os eixos analíticos.  
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Como a política de saúde está cada vez mais sucateada e passando por um processo de 

mercantilização, e a RMS é uma formação que não se desenvolve sem o trabalho no campo da 

saúde, muitas vezes, os residentes acabam não sendo visualizados como sujeitos em 

formação. O que ocorre é uma precarização do trabalho desses profissionais, ainda que - nas 

produções analisadas - haja uma defesa do Projeto Ético-Político mesmo neste cenário 

adverso. Nesse sentido, conforme é apontado por Silva (2016), buscar compreender essa 

modalidade de Pós-graduação a partir das contradições, e não apenas como uma potência de 

formação é de grande importância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo buscou apresentar reflexões sobre a modalidade de pós-graduação 

denominada Residência Multiprofissional em Saúde, bem como identificar as discussões 

realizadas pelos assistentes sociais sobre a relação entre Serviço Social e Residência 

Multiprofissional em Saúde.  

 A partir do mapeamento das produções elaboradas por esses profissionais, durante o 

lapso temporal adotado (2005-2018), foi possível constatarmos a existência de parcas 

produções sobre a temática. Os assistentes sociais iniciaram suas sistematizações sobre essa 

modalidade de pós-graduação lato sensu e a sua interface com o Serviço Social a partir de 

2010. Portanto, podemos afirmar que é uma discussão ainda recente no âmbito dessa 

profissão. 

 Sobre esse debate proporcionado pela categoria profissional, cabe destacarmos a 

participação das entidades representativas, a partir do “Seminário Nacional sobre Residência 

em Saúde e Serviço Social”, elaborado pelo CFESS em parceria com a ABEPSS, em 2016, 

bem como a partir da publicação, em 2017, do documento intitulado “Residência em Saúde e 

Serviço Social: subsídios para reflexão”, elaborado pelo CFESS. O que demonstra a 

importância de espaços que possibilitem reflexões, bem como a relevância de sistematizações 

sobre essa modalidade de pós-graduação.  

Ao optarmos em realizarmos o mapeamento a partir do ano da regulamentação da 

RMS até 2018, nos deparamos com a dificuldade metodológica de conseguirmos algumas 

revistas que não estão disponíveis online. Entretanto, tais desafios foram superados, o 

mapeamento foi realizado a partir do recorte temporal estipulado e o objetivo proposto foi 

alcançado. 

O debate proporcionado por esses profissionais refere-se, majoritariamente, sobre a 

formação dos assistentes sociais em distintos programas de RMS. Ao refletirem sobre essa 

formação, os assistentes sociais possuem como foco a integralidade, a interdisciplinaridade, 

os projetos pedagógicos e a importância da preceptoria no processo de ensino-aprendizagem.   

Acreditamos que um dos motivos que justifica o debate em torno da integralidade e 

interdisciplinaridade em algumas produções, é a da defesa da formação pautada nesses dois 

pilares presente na legislação da Residência em Saúde. 
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Assim, consideramos que a Residência Multiprofissional em Saúde, a partir da sua 

proposta inicial, é uma inovação no que diz respeito à formação no campo da Saúde (SILVA, 

2016). O surgimento desta modalidade, a partir da década de 1970, possibilitou a existência 

de novos Programas de Residências e, logo, a inserção de outros profissionais, visto que - até 

os anos 1940 - existiam apenas Programas destinados aos médicos (COSTA, 2016).  

Tais Programas eram pautados nos modelos hospitalocêntrico e curativista. Em 1960, 

essa hegemonia foi colocada em xeque, a partir do surgimento do Programa de Residência 

destinado aos profissionais de enfermagem (COSTA, 2016).  

Identificamos, em algumas produções analisadas, diversificados desafios para a 

formação e o trabalho do assistente social no campo da saúde, como a extensa e intensa carga 

horária que deverá ser cumprida pelos residentes; a precarização do trabalho; a inexistência de 

educação permanente para os preceptores; condições inadequadas para a realização da 

preceptoria; o não cumprimento das atividades previstas no projeto pedagógico; parcos 

profissionais nas unidades de Saúde, o que compromete a realização da preceptoria; entre 

outros.  

 Assim como foi apontado em algumas produções, entendemos que o profissional de 

Serviço Social tem muito a contribuir durante o trabalho em equipe. A sua formação 

generalista, pautada nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, possibilita uma análise 

crítica da realidade, na qual, no âmbito da Saúde, o profissional do Serviço Social deverá ter 

suas intervenções a partir da compreensão do conceito ampliado de Saúde. Ou seja, uma 

concepção vinculada não somente às condições de vida, mas também às condições de 

trabalho. 

 Entretanto consideramos que essa modalidade de formação deverá ser analisada a 

partir das contradições existentes. Destarte, é de grande importância buscarmos compreender 

a particularidade da RMS, a partir do entendimento das reais condições de trabalho e das 

políticas de saúde e educação no Brasil.  

Conforme mencionamos na introdução, o interesse em dissertarmos sobre a RMS e o 

Serviço Social é fruto de inquietações e constantes questionamentos oriundos da nossa 

inserção enquanto residentes em um Programa de Residência Multiprofissional, localizado no 

município do Rio de Janeiro. Compreendemos que - a partir dessas produções selecionadas - é 

possível identificarmos diversificados conteúdos e realizarmos distintas reflexões.  
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Portanto, ressaltamos a relevância da realização de novos estudos a partir dessas 

produções, como: a identificação das concepções utilizadas pelos autores referentes à política 

de Saúde, as concepções sobre o trabalho em Saúde, entre outros. Porém, inicialmente, 

procuramos identificar e demonstrar o debate realizado pela categoria profissional até o 

presente momento e - a partir deste ponto - problematizar as tendências presentes nessas 

produções.  

 Um questionamento que ainda se faz presente é: Como que está sendo o processo de 

formação no campo da Saúde a partir da administração dos HU´S pela EBSERH? 

Acreditamos que se existem obstáculos para uma formação de qualidade, com a presença da 

EBSERH, que fere a autonomia universitária, essa questão foi intensificada.   

Desse modo, consideramos importante também a existência de estudos sobre os 

Programas de Residências desempenhados em Hospitais Universitários que estão sendo 

administrados pela citada empresa.  

Sendo assim, esperamos que as reflexões e sistematizações presentes nessa dissertação 

possam contribuir com o debate sobre essa modalidade de Pós-graduação lato sensu e a 

participação dos assistentes sociais nesse contexto.  
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