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RESUMO 

 
A profissão de assistente social apresenta particularidades e singularidades em 

diversos espaços sócio ocupacionais. Por ser um profissional que atua no 

âmbito das políticas sociais a saúde representa ‘um’ e não ‘único’ campo de 

atuação profissional. Neste trabalho, investigamos a formação profissional do 

assistente social e seu preparo para a prática na área da saúde junto às cinco 

escolas com curso reconhecido e completo de Serviço Social do município de 

São Paulo no ano de 2006. Utilizamos um caminho exploratório, descritivo-

analítico com abordagens quantitativa e qualitativa.  Na perspectiva quantitativa 

aplicamos um questionário, conforme escala de likert, em 128 alunos, em final 

de curso. Na perspectiva qualitativa a entrevista semi-estruturada foi o 

instrumento para a coleta de dados junto aos coordenadores dos cursos.  

Utilizamos análise temática para análise do material coletado. Ainda que esta 

pesquisa esteja circunscrita a uma investigação local - o município de São 

Paulo - entendemos apontar dados significativos para o cenário nacional. A 

saúde tem reconhecimento unânime, seja por parte dos coordenadores, seja 

em relação à maioria dos estudantes (86%), como importante campo de 

atuação do assistente social. A análise das entrevistas mostrou três formas de 

inserção da saúde nos projetos pedagógicos dos cursos: abordagem curricular 

como uma das expressões da questão social; abordagem curricular como uma 

das possibilidades de aprofundamento do estudante e abordagem como 

temática específica de uma unidade curricular.  Os estudantes em final de 

curso consideram insuficientes os conteúdos relacionados com saúde na 

graduação e uma escassez de práticas nesta área no estágio.  Observamos 

que aprender, exercer e ensinar a profissão de assistente social vai além da 

aquisição dos conhecimentos durante a graduação e/ou treinamento de alguns 

procedimentos técnicos no período de estágio ‘obrigatório’.  Na área da saúde, 

trata-se de um processo onde se aprende e se ensina a lidar com o ser 

humano, em momentos de maior fragilidade e naquilo que ele tem de mais 

precioso. 

 

Palavras Chaves: 1. Serviço Social    2. Graduação    3. Saúde 
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ABSTRACT 
 
The occupation of social worker features peculiarities, singularities in a variety 

of social settings within the community. Health is one of the social worker’s field 

of activities, not the only one. This professional deals with multidisciplinary 

teams. In the present project, an investigation was carried out the social 

workers’ education and their competence, also their ability to work in the health 

area. The studies took place in São Paulo city in 2006, precisely involving 

acknowledged Social Service courses in five different educational institutions. 

An exploratory, analytic-descriptive method was used, with quantitative and 

qualitative approaches. As quantitative approach, a hundred and twenty-eight 

graduating students were asked to answer a questionnaire, following the likert 

scale. As qualitative approach, a semi-structured interview was the tool to 

collect data from the courses coordinators. In order to analyze the collected 

material, a study for topics was done.  Although this is a local research, carried 

out in São Paulo municipal area, the collected data is by no means significant 

for the country as a whole.  It is common knowledge among most of 

coordinators and students (86%), they truly admit it, that health area, is an 

important  field of activities for the social worker. The interviews showed the role 

of health within the pedagogical projects in three different ways: firstly as an 

important social matter in the curriculum to be discussed as such. Secondly as 

a possibility for a deep and further study by the students and finally as a specific 

subject into the curriculum grid.  Those students in their final year of the course, 

consider the subjects related to the health area insufficient, as well as they feel 

the lack of  practice in their internship period. Learning, putting into practice and 

teaching the profession of a social worker goes beyond the only acquisition of 

knowledge during the graduation course and/or the practice of technical 

procedures during the compulsory internship period. As far as health is 

concerned, a social worker has to learn how to deal with the human beings in 

their most fragile moments, taking care of their most precious asset, their 

health. 

 

Key words: 1. Social Service  2. Graduation   3. Health 
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Introdução 

 

 
I - INTRODUÇÃO 

 

Investigar a formação profissional do assistente social para a prática na 

área da saúde é a complexa tarefa a que nos propusemos nesse trabalho. 

Entendemos ser essa uma necessidade, pois, em diversas circunstâncias, o 

profissional depara-se com uma indefinição dessa prática em termos de fluidez do 

“o que é” ou do “o que faz” o Serviço Social no campo da saúde. 

A escolha por esta linha de pesquisa significa falar da própria trajetória, implica 

revisitar o passado, o que, de alguma forma, nos emociona e surpreende.  

Desde que iniciei o curso de Serviço Social em uma das escolas do 

município de São Paulo, em 1988, a discussão em torno da formação do 

assistente social, seja no âmbito das leituras que tenho empreendido, seja em 

torno da prática que venho vivenciando, tem provocado muitas inquietações.  Com 

a minha inserção na área da saúde, essas inquietações tornaram-se mais 

presentes e, nesse sentido, busquei uma especialização por meio de um curso de 

aprimoramento e especialização latu sensu.  A partir daí, inseri-me 

especificamente nessa área e atualmente participo do Programa de 

Aprimoramento Profissional e Supervisão de Estágio (graduação) para a formação 

de assistentes sociais no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - 

HSPE. 

Ao longo desse tempo, observo empiricamente a riqueza da prática 

desenvolvida nesse campo de atuação e, em muitos momentos, procuro, na 

minha própria formação, em que instante assuntos diretamente relacionados à 

prática desenvolvida na área da saúde foram abordados.   

 O Serviço Social está inserido no campo das ciências sociais aplicadas e de 

acordo com o Parecer CES 492/2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Serviço Social, apresenta o seguinte perfil dos formandos: 
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“Profissional que atua nas expressões da questão social, 

formulando e implementando  propostas de intervenção para 

seu enfrentamento, com capacidade de promover o exercício 

pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos 

usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais 

e no mercado de trabalho.” 

  

O assistente social encontra um campo de trabalho diversificado, com alta 

empregabilidade no setor público.  Pesquisa desenvolvida pelo  Conselho Federal 

de Serviço Social  (CFESS), em 2005, constatou que, historicamente, o Estado é o 

maior empregador para essa área;  a esfera pública estatal emprega 78,16% dos 

assistentes sociais, somando-se os percentuais das instituições públicas 

municipais, estaduais e federais. 

Pesquisa anterior desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC/SP e Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/9ª. Região, 

sob a coordenação de Silva (1996/1997), com uma amostra de 5.263 profissionais 

em um total de 16.533 em atividade no Estado, constatou  que o campo da saúde 

concentra 25,83% dos assistentes sociais em exercício no Estado de  São Paulo. 

Em 2004, o jornal do Conselho Regional de São Paulo publicou artigo 

apontando as áreas que mais empregam o assistente social no Estado de São 

Paulo.  Na ocasião, havia 32.000 profissionais inscritos, o que confirmou que a 

área da saúde representa o maior campo de empregabilidade, absorvendo 38% 

dos profissionais em atividades. 

O Conselho Nacional de Saúde, através da resolução 218/97, 

reconhecendo a importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde, 

enumerou diversas áreas como profissões da saúde e, dentre elas, o Serviço 

Social.   
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O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), através da Resolução 

383/99, enfatiza que o assistente social não é considerado um profissional 

exclusivo da saúde, mas também dela.  Em seu artigo 2º.  aponta que: 

 

“O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e 

nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área 

da saúde...” 

 

O meu encontro com o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde  (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e minha 

inserção no Programa de Pós-Graduação “Ensino em Ciências da Saúde” 

consubstanciou ainda meu interesse primeiro com a possibilidade de trabalhar 

com o binômio educação e saúde e segundo, porém não menos importante, em 

pesquisar a formação do assistente social. 

 

 Considerando este contexto, questiono: 

 

1 Como a graduação tem formado o futuro profissional para atuação na 

área da saúde? 

2 Qual a concepção, na ótica dos coordenadores de cursos de Serviço 

Social  da  cidade de São Paulo, de  formação do assistente social para       

uma futura prática na área da saúde? 

3 Como a temática saúde tem sido inserida nesses cursos? Em que 

momento? De que forma? 

4 Como os alunos do último ano/semestre saem dos cursos para atuação 

nessa área? 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - O Serviço Social e sua Prática  

 

 Entender a prática desenvolvida  hoje pelos assistentes sociais nos remete, 

na história, ao conceito  e à prática da assistência, inicialmente como tarefa 

reservada às confrarias, com o objetivo de facilitar a marcha das caravanas no 

deserto.  A ajuda, naquele momento da história, concretizava-se na esmola 

esporádica, na visita domiciliar, na concessão de gêneros alimentícios, roupas, 

calçados, enfim, em bens materiais indispensáveis para minorar o sofrimento das 

pessoas necessitadas. Com a chegada das confrarias às cidades, buscava-se 

ajudar a caminhada daqueles que sofriam, fosse por privações, pela dor, por 

doenças, por perdas ou por rupturas.  

 A Igreja Católica e a burguesia encontravam, na prática assistencial, uma 

maneira de controlar a pobreza e ratificar a submissão.  A assistência, naquele 

momento, ganhou a forma da caridade. 

 Com o desenvolvimento do capitalismo, nos diferentes locais, as 

consequências começavam a surgir, entre elas o agravamento da questão social:  

de um lado, um sistema capitalista monopolista cada vez mais sólido e, de outro, a 

pobreza e a miséria em proporções cada vez maiores. 

 Ao longo do tempo, a “questão social” apresentava uma qualificação que 

requeria ser enfrentada politicamente pelo Estado, pela Igreja e por diversos 

segmentos da classe dominante. 

 Segundo Martinelli (1989), o Serviço Social é uma profissão que nasce 

articulada com um projeto de hegemonia do poder burguês e buscou afirmar-se 

historicamente como uma prática humanitária sancionada pelo Estado e protegida 

pela Igreja como uma mistificada ilusão de servir. 
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 Segundo Vieira (1985), admitindo como ajuda, ou auxílio aos outros, com 

este ou outro nome, o Serviço Social sempre existiu desde o surgimento dos 

homens sobre a terra. 

 A mesma autora continua explicando que entender as formas passadas de 

ajuda ao próximo, da caridade e da filantropia, nos permitirá entender o Serviço 

Social de hoje.  É importante considerar o contexto histórico em que as ações 

foram realizadas, a mentalidade dos homens e os recursos disponíveis naquele 

momento. 

Na América Latina, o Serviço Social nasceu com forte influência externa.  

No período entre 1925 e 1940, a Bélgica, França e Alemanha emitiam as 

principais influências com todas as características vividas pela Europa naquele 

momento da história. 

O capitalismo que imperava no século XX fez emergir vários aspectos da 

questão social e foi nesse cenário que nasceu o Serviço Social (FALEIROS, 1989; 

MARTINELLI, 1989). 

Faleiros (1989), explica: 

 

O Serviço Social foi implantado na América Latina entre 

1925 e 1936 por uma espécie de transplante europeu, mas 

com vinculações típicas com a estrutura e as formações 

sociais latino-americanas começou com a criação de Escolas 

de Serviço Social, segundo o modelo europeu, organizadas 

em torno do binômio trabalho e saúde da mão de obra. (p.20) 

 

Barriex (1976) e Ander Egg (1976) descreveram a evolução do Serviço 

Social latino americano em três fases sucessivas: 

a) Assistência Social: exercício técnico da caridade. 

b) Serviço Social: ação social que enfatiza a prevenção dos desajustes. 

c) Trabalho Social: concepção conscientizadora-revolucioária. 
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Lima (1976) defende a evolução do Serviço Social em quatro etapas: pré-

técnica, técnica, pré-científica e científica.  Segundo ele, a partir do momento em 

que seu foco de  preocupação  voltou-se  para  conhecer   as  questões  

essenciais  dos problemas ou fenômenos, ou seja, extrapolando o aparente em 

busca da interiorização dos fenômenos, começou a fazer-se um Serviço Social 

científico. 

Vieira (1985) esclarece que, no início do Serviço Social latino-americano,  

não havia uma denominação única para os profissionais.  Em alguns países, eles 

eram chamados “Visitadores Sociais”, pois o trabalho consistia, principalmente, na 

visita domiciliar; em outros, “Assistentes Sociais”. Esta denominação tinha 

conotação pejorativa, pois estava ligada à idéia obsoleta de “Assistência Social”. O 

nome mais aceito era “Trabalhadoras Sociais”. 

 No Brasil, é no cenário histórico, econômico e político dos anos 1930, em 

pleno governo Vargas, que aconteceu a inserção do Serviço Social, e ele se 

efetivou como profissão, com grande respaldo da Igreja Católica e, 

subseqüentemente, do Estado.   

O país vivia a fase do processo de industrialização e a complexidade na 

sua estruturação.  A classe dominante era constituída, principalmente, pelas 

oligarquias rurais e, naquele momento da história, surgia a nova burguesia 

industrial trazendo, no seu bojo, novas demandas e exigindo novos 

posicionamentos do Estado. 

Esse modelo importado de atuação profissional foi questionado pelos seus 

agentes e, a partir da década de 1960, iniciou uma série de reflexões que ficaram 

conhecidas como Movimento de Reconceituação do Serviço Social.  O objetivo 

desse movimento foi legitimar um modelo que privilegiasse a realidade brasileira, 

construindo assim uma identidade própria ou, como esclarecia o  Centro Brasileiro 

de Cooperação e Intercâmbio de  Serviço Sociais (CBCISS):  
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 um estudo sério, e tão profundo quanto possível, do Serviço 

Social, a fim de esclarecer os conceitos aceitos, os valores 

de base e os conhecimentos necessários para uma prática 

eficiente. (1986, p.8) 

 

De acordo com Vieira (1985), 

 

A História é uma sucessão de fatos.  A história do Serviço 

Social (...) define-se como uma sucessão de fatos dentro de 

contextos que variam no tempo e no espaço (...)  Para que 

estes fatos exerçam influência uns sobre os outros e tenham 

uma significação para construir um padrão, precisamos 

verificar a constância de uma idéia principal.  Desde o início, 

houve uma idéia central – ajuda ao próximo – e que esta 

idéia permanece até o século XX. (...)  A constância de uma 

idéia principal permite “definir” a coisa ou ser, que nos 

interessa.  Definir é a descrição de algo como um todo e de 

seus diversos componentes (...) permitindo assim atribuir um 

significado, tanto ao que é definido, como a seus 

componentes a forma de atribuir significado a uma idéia é a 

“teoria”; será meio para interpretar, criticar, analisar e unificar 

nossos pensamentos a respeito das diferentes formas de 

ajuda e, assim, descobrir generalizações mais amplas sobre 

o que é a natureza e operacionalidade do Serviço Social. 

(1985, p. 157-158) 

 

 A maioria dos pioneiros e a literatura especializada em Serviço Social 

aceitam, como senso comum, que a profissionalização dessa área surgiu de uma 

tecnificação da filantropia. Segundo Iamamoto (2005),  
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mesmo na época do movimento de reconceituação, que 

sustenta que o Serviço Social se torna profissão ao se  

atribuir uma base técnico-científica às atividades de ajuda, à 

filantropia. (p.23) 

 

 Em artigo publicado em 1915 com o título: “O Serviço Social é uma 

profissão?”,  Dr. Abraham Flexner, analisando o Serviço Social nos Estados 

Unidos, concluia que esta área preenchia muitas das condições para ser 

considerado uma atividade profissional e possuía todo um espírito profissional. 

(APUD-HILL, 1980, p.27-28) 

 Para chegar a essa conclusão, Flexner analisou o Serviço Social sob a 

definição estrita da palavra “profissão”. Segundo o autor, para se exercer uma 

profissão, em sentido autêntico, exige-se algo mais que uma demanda ou um 

título acadêmico. Nesse sentido, apontou seis critérios para definir uma profissão 

como algo oposto a negócio, manufatura ou ofício: 

1. As profissões compreendem, essencialmente, operações intelectuais 

com uma grande responsabilidade individual; 

2. Sua matéria-prima origina-se do estudo e da ciência; 

3. As profissões trabalham nessa matéria visando um fim prático e 

definido; 

4. Possuem uma técnica educacional que se pode comunicar 

(comunicável); 

5. Tendem para uma organização própria;  

6. Tornam-se cada vez mais altruístas em suas motivações. 

 

De acordo com Hill (1980), decorridos mais de quarenta anos do parecer de 

Flexner, as Nações Unidas realizaram em estudo internacional acerca do Serviço 

Social como profissão e, nesse estudo, ratificaram estes pontos básicos, 

considerando que uma profissão deve possuir: 
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1. Uma síntese coerente, pertinente e transmissível de conhecimentos 

que permitam a aplicação diversa de princípios gerais de modo 

específico a casos concretos, em lugar de aplicar regras empíricas; 

2. Técnicas adequadas, isto é, aplicação das teorias, nas quais se 

baseia a técnica dos princípios gerais para fins específicos, por 

métodos que são característicos da profissão e que preencham 

funções bem definidas; 

3. Atitudes profissionais para quem recebe os serviços profissionais; 

4. Ética e filosofia profissionais; 

5. Um grupo organizado, uma verdadeira sub-cultura profissional.  

 

Em 8 de abril de 1954, o Decreto nº. 35.311 especificou a finalidade do 

Serviço Social: 

 

I - prever a formação do pessoal técnico habilitado para execução de 

Serviço Social; 

II - aperfeiçoar e propagar os conhecimentos e técnicas relativas ao 

Serviço Social; 

III - contribuir para criar ambiente esclarecido que proporcione a 

solução adequada dos problemas sociais. 

  

 Ao longo das décadas, o Serviço Social vivenciou, em todo território 

nacional, diversificadas experiências, que geraram um profundo processo de 

renovação, e gradativamente foi acumulando novas experiências.  Chegou nos 

anos noventa como profissão reconhecida academicamente e legitimada 

socialmente (IAMAMOTO, 2005) 
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 A profissão está delineada no Código de Ética dos Assistentes Sociais de 

1993.  Esse código compreende que os valores éticos e políticos centrais são a 

liberdade e a justiça social, tendo como pressupostos a equidade e a democracia. 

 Atualmente a profissão é regulamentada pela Lei 8.662, de 7 de junho de 

1993, que dispõe no artigo 2º, parágrafo único   que: 

 

O exercício da profissão de assistente social requer prévio 

registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição 

sobre a área de atuação do interessado nos termos desta 

Lei. 

 

 Essa regulamentação estabelece também atribuições privativas do 

assistente social, tais como: assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social e 

treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social. 

 Iamamoto (2005) comenta que o Serviço Social no Brasil, mesmo sendo 

regulamentado como uma profissão liberal, não tem  essa  tradição  

 

(...) o assistente social afirma-se socialmente como um 

trabalhador assalariado, cuja inserção no mercado de 

trabalho passa por uma relação de compra e venda de sua 

força de trabalho especializada com organismos 

empregadores, estatais ou privados.  Sendo os assistentes 

sociais proprietários de sua força de trabalho qualificada, não 

dispõem, todavia, de todos os meios e condições 

necessários para a efetivação de seu trabalho, parte dos 

quais lhes são fornecidos pelas entidades empregadoras.  

Caso dispusesse de todas as condições necessárias para 

acionar sua força de trabalho transformando-a em trabalho, 

venderia certamente os serviços ou produtos de seu trabalho  
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e não a sua capacidade de trabalho, afirmando-se então 

como um profissional liberal. (p.96) 

 

Como explica a autora, o Serviço Social hoje, é um tipo de trabalho na 

sociedade (...) é uma especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita 

na divisão social e técnica do trabalho coletivo da sociedade (...) (p.22) 

Em 2005, o CFESS divulgou resultados de pesquisa sobre Perfil 

Profissional em que confirma a tendência histórica de inserção do Serviço Social 

na esfera pública estatal – 78,16% no nível nacional (somando-se os percentuais 

das instituições públicas municipais, estaduais e federais). 

 O Serviço Social tem, na questão social, a base de sua fundação como 

especialização do trabalho.  A concepção de questão social está enraizada na 

contradição capital versus trabalho; em outros termos, é uma categoria que tem 

sua especificidade definida no âmbito do modo de produção capitalista. 

 A definição de questão social mais difundida no Serviço Social é a de 

Iamamoto (2005): 

 

Questão social apreendida como o conjunto das expressões 

das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem 

uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, 

o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 

apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade. (p.27) 

 

 Segundo a autora, a questão social está presente na rotina do profissional 

de Serviço Social e manifesta-se nas suas variadas expressões tais como são 

experimentadas pelos indivíduos no trabalho, na área habitacional, na saúde, na 

assistência social pública, etc. Dessa forma, ela defende a questão social como 

objeto de trabalho do assistente social: 



 14 

Referencial Teórico 

 

 
O objeto de trabalho, aqui considerado, é a questão social.  

É ela em suas múltiplas expressões, que provoca a 

necessidade   da   ação  profissional   junto à  criança  e    ao  

adolescente, ao idoso, a situações de violência contra a 

mulher, a luta pela terra etc. (p.62) 

 

A própria Iamamoto (2005) chama a atenção e adverte para o caráter difuso 

e heterogêneo das tarefas do Serviço Social e a necessidade crescente da 

profissão dentro das organizações.  Esse caráter heterogêneo dificulta a 

apreensão da profissão pelos seus agentes, que sentem o seu fazer diluído e 

indefinido.  É observado o aumento quantitativo de profissionais e de vagas no 

mercado de trabalho. 

Ainda em relação à prática profissional, a autora, conceituando o que o 

assistente social  faz, alerta para os “condicionantes” da própria prática.  Nesse 

sentido, aponta componentes específicos dessa profissão, como acionar 

estratégias e técnicas; a capacidade de leitura da realidade conjuntural, a 

habilidade no trato das relações humanas, a convivência numa equipe 

interprofissional, etc. (p. 94). A autora enfatiza também fatores que independem do 

próprio profissional, como: 

 

(...) um conjunto de fatores que não dependem exclusivamente do 

sujeito profissional, desde as relações de poder institucional, os 

recursos colocados à disposição para o trabalho pela instituição ou 

empresa que contrata o assistente social;  as políticas sociais 

específicas, os objetivos e demandas da instituição empregadora, 

a realidade social da população usuária dos serviços prestados 

etc.  (p.94) 

 

 Barros (1994), também explica:  
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O assistente social trabalha diretamente com as demandas 

trazidas pela população usuária, e, seja qual for sua posição 

e seu vínculo de classe – que determina diretamente o 

encaminhamento   de  suas intervenções -, tem que perceber  

as correlações de forças presentes, buscando encontrar 

estratégias que possibilitem atuações interventivas para o 

atendimento das diferentes demandas, sejam as da 

instituição ou as dos usuários cidadãos. (p.10) 

 

Souza (2004), investigando os saberes e as práticas do assistente social, 

considera de extrema importância traçar um ensaio sobre a cultura profissional do 

Serviço Social, não somente em sua trajetória histórica, mas principalmente na 

forma com que essa cultura vem se redefinindo nos marcos da 

contemporaneidade 

Na sua prática diária, o profissional de Serviço Social lida com as mais 

variadas situações, o que lhe exige prontidão de respostas, pautadas numa 

fundamentação teórica e técnica. Isso exige conhecimento dos aspectos sociais e 

políticos da área que atua, bem como   da    instituição   em que  está  inserido. 

Atualmente o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da 

Classificação Brasileira de Ocupações, apresenta a seguinte descrição sumária 

para o trabalho realizado pelo Assistente Social: 

 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, 

comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 

programas de educação; planejam e avaliam planos, 

programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação 

profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 

habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada. 

(disponível em: www.ministeriordotrabalho.gov) 
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2.1.1 – O Serviço Social e sua prática na Área da S aúde 

 

A prática do Serviço Social na área da saúde começou em  Nova York-

EUA, no início do século XX, onde os assistentes sociais trabalhavam nas equipes 

de saúde no tratamento e profilaxia dos inúmeros e freqüentes casos de 

tuberculose. 

Segundo Martinelli (1989), o primeiro Serviço Social na área da saúde que 

se tem notícia foi no Hospital Geral de Massachussets, em 1905, de iniciativa do 

Dr. Richard Cabot, que considerava a ação desse Serviço um valioso instrumento  

tanto   para  o  diagnóstico   quanto para   o tratamento médico-social dos 

pacientes ambulatoriais ou internados.  

O avanço da prática do Serviço Social na saúde, naquele início de século, 

deu-se por meio do trinômio higiene, educação e saúde, que caracterizava o 

Serviço Social  para uma nova área de atuação, ou seja, o Serviço Social escolar. 

Nessa ênfase, a população atendida eram crianças com problemas de 

aprendizagem. Na ocasião esse serviço representava uma força de trabalho de 

baixa remuneração 

No Brasil, o primeiro Serviço Social Médico instalou-se no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo graças à 

iniciativa do consultor hospitalar Prof. Dr. Odair Pacheco Pedrosa (professor de 

Administração Hospitalar da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo). No decreto nº 13.192 de 19/01/1943, que criou o Hospital das Clínicas, o 

Serviço Social foi inserido entre os serviços da Divisão Técnica, na ocasião 

denominado “Serviço Médico Social”. (disponível em 

www.hcnet.usp.br/publicacoes/index.htm) 

 De acordo com Andrade (1995), as finalidades do Serviço Social Médico 

contidas no primeiro regulamento do HC eram: 
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Estudar e tratar os problemas sociais da moléstia 

proporcionando, como auxiliar no tratamento dos doentes 

hospitalizados ou matriculados nos Ambulatórios, 

observações de sua conduta social e prestação de serviços 

que possam apresentar ou garantir a sua cura. (p.172) 

 

Em 1988 começou a implantação do  Sistema Único de Saúde (SUS), cujo 

objetivo é oferecer atendimento de qualidade à população sem qualquer tipo de 

discriminação.  Mioto e Nogueira (2006) chamam a atenção para a inserção do 

Serviço Social e a articulação da ação profissional às diretrizes do SUS, 

salientando três pontos. Primeiro a concepção ampliada de saúde e a um novo 

modelo de atenção dela decorrente, e nessa perspectiva, uma nova visão sobre o 

processo de saúde-doença, levando-se em consideração os determinantes 

sociais.   

O segundo aponta para o movimento de reorganização e de atualização 

das práticas em saúde através dos Pólos de Capacitação Permanente e dos 

Programas de Capacitação e Atualização Profissional em vários níveis, 

resgatando uma antiga preocupação que acompanha o Serviço Social em relação 

a sua especificidade, na medida em que outras profissões alargam suas ações em 

direção ao social. 

O terceiro ponto é um paradoxo, na medida em que evidencia a 

desqualificação pela qual vêm passando os aspectos relacionados ao social; como 

por exemplo, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde que exercem 

atividades complexas que vão muito além do seu nível de habilitação.   

Ao longo do tempo, a experiência acumulada pelos profissionais na área da 

saúde vem sendo objeto de diversas pesquisas. A pós-graduação stricto sensu em 

Serviço Social no Brasil começou em 1972 com o mestrado e, em 1980, o 

doutorado, ambos na PUC/SP. De acordo com Matos (2003), nos oito primeiros 

anos da    década de noventa, foram  defendidas  sete  teses  de doutorado  e   

oitenta e    duas dissertações  de  mestrado  abordando a  temática  saúde,  sendo  
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destas:  29 na PUC/SP; 13 na PUC/RJ; 11 na UFRJ; 10 na PUC/RS; 5 na  UFPB; 

10 UFPE; 3 na UNB e uma na Unesp. 

 Queda (1995) analisou a competência na ação profissional dos assistentes 

sociais na gestão do binômio saúde/doença em instituições especializadas de 

saúde pública estaduais no município de Bauru.  Nesse trabalho, a autora ressalta 

a exigência de uma prática em que o profissional necessita dispor de capacidade 

política, teórica e técnica, tríade interligada, indissolúvel e essencial, pois apenas o 

discurso teórico não efetiva a competência profissional. 

Ferreira (1996) analisou a prática profissional do Serviço Social Médico do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo com o objetivo de detectar seus limites e suas 

perspectivas, tendo em vista sua relação com a crise da saúde e a própria crise da 

profissão. 

Matos (2003) chama atenção também, no mesmo período, para outros 

cenários em que a questão da saúde tenha tido tratamento explícito e ressalta o  I 

Encontro Nacional de Saúde e Serviço Social, no qual as principais temáticas 

foram “O Estado brasileiro e as políticas públicas como direito de cidadania”, “SUS 

– impasses e perspectivas” e “Política de recursos humanos e o assistente social 

como trabalhador de saúde”. 

Os Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social  (ENPESS) 

constituem um cenário privilegiado de apresentação e intercâmbio de pesquisas 

realizadas no universo da pós-graduação em âmbito nacional.  Os anais e 

resumos desses encontros começaram a ser registrados a partir de 1996. Naquele 

ano, do total de 160 trabalhos apresentados, 27 abordaram a temática saúde e, 

em 1998, de 150 trabalhos, 27 trataram desse tema.  No último ENPESS, em 

2006, observamos que, dos 745 trabalhos recomendados, 5% apresentavam no 

título a temática saúde, nos quais os principais enfoques foram: “Saúde mental”, 

“AIDS”, “Saúde da Família” e “Saúde do Trabalhador”. 
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No I Encontro Nacional sobre o Serviço Social na Esfera da Seguridade 

Social no Brasil (1997),  a saúde foi abordada em sete trabalhos. 

 Naquela década, aconteceram três Congressos Brasileiros; em 1992, 

foram enviados 92 trabalhos, sendo 12 sobre saúde; em 1995 foram 205 

trabalhos, 45 sobre saúde; em 1998 foram 422, sendo que, sobre saúde, 25 foram 

apresentados oralmente e 33 sob forma de pôsteres. 

Matos (2003) ressalta ainda duas iniciativas de profissionais do Estado de 

São Paulo, a primeira pelas equipes de Serviço Social dos hospitais e/ou unidades 

da USP, Unicamp e UNESP, que organizaram o I Simpósio de Serviço Social e 

Saúde, e a segunda sobre a atuação do Serviço Social na Oncologia, que, ao 

longo da década de 1990, foi objeto de três congressos. 

Embora o profissional de Serviço Social, ao longo do tempo, tenha 

presença nas equipes de saúde, o seu reconhecimento oficial como profissional 

da saúde aconteceu através da Resolução 218-97. 

Essa Resolução regulamentou as seguintes profissões de Saúde: 

1. Assistente Social; 

2. Biólogo; 

3. Biomédico 

4. Profissional de Educação Física; 

5. Enfermeiro; 

6. Farmacêutico; 

7. Fisioterapeuta; 

8. Fonoaudiólogo; 

9. Médico; 

10. Médico Veterinário; 

11. Nutricionista; 

12. Odontólogo; 

13.  Psicólogo; 

14. Terapeuta Ocupacional. 
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Em relação aos assistentes sociais, biólogos e médicos veterinários, a 

referida resolução esclarece que a caracterização como profissional de saúde 

deve ater-se a dispositivos legais do Ministério da Educação e do Desporto, 

Ministério do trabalho e aos Conselhos de Classe dessas categorias. 

 Essa Resolução e esse reconhecimento se deram a partir da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (1986), que concebeu a saúde como “direito de 

todos e dever do Estado” e ampliou a compreensão de relação saúde/doença 

como decorrência das condições de vida e trabalho, bem como  a integralidade da 

atenção à saúde e a participação social. Como questões fundamentais, a 10ª 

Conferência Nacional de Saúde (1996) reafirmou a necessidade de consolidar o 

SUS (Sistema Único de Saúde), reconhecendo que a Saúde requer ações 

interdisciplinares e a relevância dessas ações pelos diferentes profissionais de 

nível superior, constituindo assim um avanço na integralidade da atenção.  

 A partir da Resolução 218/97, o Conselho Federal de Serviço Social  

(CFESS)  (1999), recomenda: 

 

 Art. 1º - Caracterizar o Assistente Social como 

profissional da saúde. 

Art. 2º - O Assistente Social atua no âmbito das 

políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional 

exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido 

em outras áreas, dependendo do local onde atua e da 

natureza de suas funções. (RESOLUÇÃO CFESS Nº 383/99 

DE 29/03/1999) 

 
 Observa-se, historicamente, uma quantidade expressiva de profissionais 

que trabalham na área da saúde e, nos dias atuais, esse é o campo que concentra 

o maior contingente, no Estado de São Paulo, dos 32.000 profissionais inscritos 

(38%), de acordo com base de  dados do Conselho  Regional de  São Paulo  entre     
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os anos de 2003/2004 e (25,83%), conforme constatou pesquisa, com uma 

amostra de 5.263 profissionais em um total de 16.533 em atividade no Estado. 

(SILVA, 1997). 

 

 
 

2.2 - A Formação do Assistente Social na Graduação 

 

 Pensar na formação de determinada profissão nos leva a refletir sobre 

conceitos que estão intimamente relacionados.  Para começarmos a pensar na 

formação do assistente social, inicialmente buscamos a definição dicionarizada do 

significado de formação: 

 No dicionário Aurélio, encontramos: 

 

formação. S.f. 1. Ato, efeito ou modo de formar.  2. 

Constituição, caráter.  3. Maneira por que se constitui uma 

mentalidade, um caráter, ou um conhecimento profissional.   

 

 Abbagnano traz a seguinte definição: 
 

Formação.  No sentido específico que esta palavra assume 

em filosofia e em pedagogia, em relação com o termo 

alemão corresponde, indica o processo de educação ou de 

civilização, que se expressa nas duas significações de 

cultura, entendida como educação e como sistema de 

valores simbólicos.   

 
 Nicolau (2004), comentando sobre a formação do assistente social, adverte: 
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O espaço de formação não se institui portanto, independente 

das relações sociais constitutivas de uma totalidade social 

mais ampla; será por meio delas que aquele espaço 

adquirirá legitimidade. (p.92) 

 
Segundo Carvalho, Bonetti e Iamamoto (1984), falar da formação do 

assistente social significa entender o Serviço Social como atividade pertencente a  

divisão social do  trabalho e não reduzir a concepção de formação à preparação 

para o emprego.  Formação aqui é entendida como preparo científico e técnico 

que possibilite ao profissional ir além das demandas do mercado e avançar em 

novos campos de atuação. 

Os cursos de Serviço Social não surgiram direto com esta denominação. 

Martinelli (1989) comenta que, nos Estados Unidos, a partir da necessidade de 

melhorar a qualificação de agentes para o enfrentamento da questão social 

agravada em conseqüência do regime capitalista, foi criado, em Nova York, no 

ano de 1898, o curso de “Aprendizagem da Aplicação Científica da Filantropia”.  

No ano seguinte, deu-se a criação da primeira Escola de Filantropia Aplicada.  No 

mesmo ano, na Europa, em Amsterdã, Holanda, foi fundada a primeira escola 

européia.  Também naquele ano, em Berlim, começaram os cursos para agentes 

sociais, que culminaram em 1908, na primeira escola alemã. 

O final do século XIX foi marcado por uma complexa conjuntura, crises 

internas nos países e conflitos políticos mais amplos.  Naquele cenário, a questão 

social estava em plena efervescência.  O século XX se aproximava e, com ele, 

grandes guerras mundiais, a Revolução Russa e tantos outros conflitos que 

marcaram o século. 

A ação social naquele momento era baseada em ensinamentos científicos e 

procedimentos técnicos.  O estado burguês demandava cada vez mais 

profissionais com conhecimentos de relações humanas e sociais. 
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Com suas características, tanto no que se refere à história, por ter sido o 

berço da Revolução Industrial, quanto ao movimento trabalhista europeu, a 

Inglaterra é pioneira na busca de respostas para a questão social. 

 A Inglaterra também foi pioneira na fundação da primeira Escola de Serviço 

Social, não ainda com essa denominação, porém já incorporada à Universidade 

de Birmingham.  Em 1911, foi fundada uma escola em Paris, de orientação 

Católica.  (MARTINELLI, 1989) 

Na América Latina, a primeira escola de Serviço Social foi fundada em 

Santiago do  Chile,  em 1925, pelo Dr. Alejandro Del Rio.   Naquele  momento, o  

país vivia um turbulento período com a classe operária reivindicando a 

regulamentação das relações de trabalho. (CASTRO, 1982) 

A escola fundada por Del Rio se concretizava em motivações específicas e 

explícitas, ou seja, o trabalho do assistente social deveria estar totalmente voltado 

para colaborar com o médico. 

A partir de 1929, uma segunda escola foi fundada: Escola Matte de 

Cruchaga, que respondeu a diversas motivações, entre elas o interesse da Igreja 

que criou um centro católico ortodoxo para a formação de agentes sociais a fim de 

responder aos estímulos concretos impostos pela luta de classes e atender à 

estratégia de continentalização da influência católica na criação de escolas de 

Serviço Social.  A Igreja, assim, desempenhou um papel difusor que pode ser 

traduzido como o responsável pelo fortalecimento de uma tendência com amplo 

alcance latino-americano e produção de diversos intercâmbios.  A escola não 

direcionou a intervenção para nenhuma área específica, preocupou-se em cobrir o 

amplo espaço da questão social e, como salienta Castro (1982), essa escola 

trazia, no seu ideário, a ênfase ao aspecto vocação e concebia ao Serviço Social 

mais do que uma simples profissão. 

O principal eixo da Escola Elvira Matte de Cruchaga era a sólida formação 

profissional com dois fatores determinantes: os antecedentes da postulante e a 

sólida formação oferecida durante o curso. 
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A discussão do ensino do Serviço Social no Brasil iniciou-se com a criação 

do CEAS  (Centro de Ação Social), organizado em 1932.  Esse Centro tinha  o 

objetivo de “contribuir para divulgar e aplicar em nosso país, os princípios da 

ordem social cristã, havia estabelecido, como um dos pontos capitais de seu 

programa, a formação dos trabalhadores sociais” (CEAS, 1944, p.11) 

A partir da experiência que o CEAS foi acumulando e pela experiência, em 

outros países, da eficácia dos métodos do Serviço Social, tornava-se oportuna a 

formação de pessoas para desenvolver profissionalmente esse trabalho. 

Em vista de tal necessidade, o CEAS enviou para a Bélgica duas sócias 

para cursarem a escola de Serviço Social e, quando retornaram para São Paulo, 

formadas na Escola de Serviço Social de Bruxelas, Maria Kiehl e Albertina Ramos 

foram as responsáveis, em 1936, pela fundação da primeira escola de Serviço 

Social do Brasil. 

Antes da conclusão da primeira turma, a escola já havia sido procurada 

para indicar alunas para o exercício de diversos cargos. 

 Naquele momento da história, a inserção do assistente social junto à área 

da saúde aparecia expressa em diversos cargos: 

 

1 Chefe da Sub-Divisão Médico-Social do Hospital das Clínicas. 

2 Assistente Social junto a um Dispensário de Profilaxia da 

Tuberculose. 

3 Visitadora Psiquiátrica do Serviço de Higiene Mental Escolar do 

Serviço de Saúde Escolar. 

 

A escola de Serviço Social de São Paulo, em 1943, teve a oportunidade de 

proporcionar a duas alunas um curso de especialização em Serviço Social Médico, 

com bolsas oferecidas para elas estudarem na cidade de  Nova York. 

 Analisando o programa do curso oferecido pelo  CEAS, percebemos que, 

desde o início do Serviço Social no  Brasil, existe a   preocupação  com a  área  da 
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saúde; já naquele momento existia um conteúdo programático inteiro voltado para 

essa área de atuação.  

A formação, tanto teórica como prática, visava a desenvolver: 

 

A habilidade para tratar efetivamente com a pessoa doente, 

para compreender o significado que tem a moléstia para o 

indivíduo em particular, para avaliar a repercussão da 

mesma em sua vida familiar e profissional. (CEAS, 1944, 

p.36) 

 

 Historicamente, a categoria profissional dos assistentes sociais apresenta 

preocupação com a sua formação. Como fruto dessa preocupação, em fevereiro 

de 1946, foi organizada a ABESS  (Associação Brasileira de Ensino de Serviço 

Social).  Na ocasião, no Brasil, já existiam cerca de treze cursos de Serviço Social, 

e a ABESS assumiu os seguintes objetivos iniciais: 

 

1 promover intercâmbio e colaboração entre seus membros; 

2 promover a adoção de um padrão mínimo de ensino; 

3 representar os interesses coletivos das escolas. 

 

Tão logo a ABESS foi organizada, a primeira e urgente preocupação foi a 

regulamentação do ensino de Serviço Social no Brasil.  A proposta inicial já havia 

sido elaborada a partir da iniciativa do Instituto Social do Rio, da Escola de Serviço 

Social de São Paulo e da ABAS  (Associação Brasileira de Assistentes Sociais). 

 No período de 1936 a 1955, cerca de 877 alunos tinham sido diplomados 

no Brasil.  Havia, em 1955, um total de 21 escolas funcionando, distribuídas em 17 

estados. 

 Conforme esclarece Faria (1944), naquele momento, a formação estava 

alicerçada em quatro pontos: formação científica, técnica, prática e pessoal. 
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 A formação científica  se daria através das disciplinas científicas, como 

Sociologia, Psicologia e Biologia, e também da Moral.  E deveria proporcionar um 

conhecimento exato do homem e da sociedade, de todos os problemas que dele 

se originassem e nele se refletissem, bem como deveria dar condições para que 

se pudesse utilizar o saber recebido como instrumento de trabalho. 

 A formação deveria levar em conta vários aspectos da vida do homem, tais 

como vida física, mental e moral, econômica e jurídico-social. 

 A formação técnica  era a formação específica do assistente social.  

Consistia no estudo das teorias do Serviço Social então existentes e sua 

adaptação  à  nossa  realidade.    O  assistente  social  deveria   combater         os 

 desajustamentos individuais e coletivos.  Daí a formação técnica ensinar “como” 

fazê-lo.  Ela daria ao assistente social conhecimento sobre o Serviço Social e 

condições de colocá-lo em prática.  Compreendia o estudo da natureza do Serviço 

Social, noções de técnicas auxiliares e da moral profissional. 

 A formação prática  era a aprendizagem de “como fazer” na realidade das 

diferentes instituições com que os futuros assistentes sociais mantivessem 

contatos.  No final da década de 1940, foi que começam as organizações de 

estágios.  Nadir Kfouri (Apud Aguiar, 1989), no 2º. Congresso Pan-Americano, em 

1949, afirmou: 

 

De início a parte prática girava exclusivamente em torno de 

visitas realizadas a obras sociais e a famílias necessitadas.  

Atualmente percebe-se que a preocupação maior, para bom 

número de escolas, reside em organizar os estágios, nas 

obras e a supervisão”. (p.33) 

 

 A formação pessoal  deveria preocupar-se com o desabrochar da 

personalidade  integral do  aluno.    Deveria  dar  ao  futuro  assistente  social  uma  
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formação moral muito sólida.  Diz Faria (Apud Aguiar 1989), no artigo “Escola de 

Serviço Social” (1944): 

 

Sem uma formação moral solidamente edificada sobre uma 

base de princípios cristãos, a atividade da assistente será 

falha, porque lhe faltarão os elementos que garantem uma 

ação educativa, que é visada pelo Serviço Social. (p.34) 

  
Naquele período toda a formação e prática estavam totalmente voltados 

aos princípios da Igreja Católica.  Nas discussões e análises dos problemas da 

realidade, o método utilizado para as possíveis soluções era da Ação Católica: 

ver, julgar e agir. 

 Na América Latina como um todo, as escolas católicas mantinham rígidos 

requisitos para admissão, tais como: 

 

a) atestado médico de boa saúde;  

b) antecedentes probatórios de honradez e recomendação paroquial. 

 

O assistente social deveria ser alguém livre dos interesses de grupos 

econômicos e políticos, porém esse princípio não era válido ao aspecto religioso.  

A escolha pela carreira deveria ser uma vocação.  Havia uma seleção para a 

composição do corpo discente que consistia em período de provação, anterior ao 

exame de admissão.  Como requisitos básicos, os alunos precisavam ter: 

 

1 mínimo de devotamento, 

2 critério e de senso prático, 

3 não serem nervosos em excesso. 
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A Segunda Guerra Mundial estimulou o programa de assistência das 

Nações Unidas aos países latino-americanos com bolsas de estudo nos Estados 

Unidos.  Dessa maneira, ao longo das décadas de 1940 e 1950, o projeto de 

formação profissional do assistente social estava alicerçado nos princípios cristãos 

e marcado pelo tecnicismo proveniente da influência norte-americana. 

A história registra que a sociedade latino-americana, na década de 1950, 

viveu um processo político de avanço das forças populares que culminou na vitória 

da revolução cubana e estimulou os intelectuais da época, principalmente das 

ciências sociais, ao questionamento sobre o seu papel e o das ciências na 

sociedade latino-americana. Como conseqüência desses debates, desmistificou-

se o caráter de neutralidade que lhes era atribuído e apontou-se o caráter político. 

(LOPES, 1989). 

Foi em 1965, durante a intensa efervescência e desafios para a formação 

profissional do assistente social latino americano, que foi criada a ALAETS  

(Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social).  A proposta inicial 

dessa Associação era responder ao desafio que assumiam os coletivos dos 

centros formadores profissionais com esforço conjunto e intercâmbio de recursos 

qualificados em todo continente. 

Naquele período, no Brasil, privilegiou-se a necessidade de revisão do seu 

projeto, uma vez que apresentava forte influência norte-americana.  Na década de 

1970, mesmo com toda efervescência política e repressão do governo militar, 

estava em pauta o debate sobre a formação do assistente social no Brasil.  Como 

explica Martins de Sá (1995), foi detectada a necessidade de revisão do currículo 

mínimo do curso de graduação.  

Naquele momento, conforme explica Schimicker e Ribeiro (2005), a 

necessidade presente era: 
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(...) o rompimento com uma concepção de formação 

profissional pautada na preparação de profissionais para o 

emprego, e pressupõe uma formação científica e técnica de 

profissionais capazes não só de atender as demandas do 

mercado de trabalho, mas também de criar novas 

alternativas em diferentes espaços ocupacionais (p.458).  

 

 A partir dali, vários estudos se sucederam com a proposta de enfocar a 

articulação entre o projeto educacional e o exercício efetivo da prática do 

assistente social.  Os estudos contemplaram reflexões como: 

 

1 O significado social da profissão; 

2 Inserção na conjuntura brasileira; 

3 Direção social do projeto educacional. 

 

A implantação do currículo mínimo, aprovado em 1982 pelo Conselho 

Federal de Educação,  incluiu as seguintes disciplinas: 

1 História do Serviço Sócia; 

2 Teoria do Serviço Social; 

3 Metodologia do Serviço Social. 

 

A implantação desse currículo provocou debates na ABESS, escolas e 

categoria profissional.  As perguntas que foram levantadas despertaram para a 

urgente necessidade de um aprofundamento teórico cada vez mais rigoroso em 

relação ao estudo científico da profissão. 

 Segundo Martins de Sá (1995), no tocante à formação profissional, as 

incongruências continuavam evidentes, fosse no nível conceitual, fosse no 

operacional.  As investigações, até o momento, eram insuficientes, e a práxis 

educacional apontava para  os  impasses que  ainda não estavam superados, bem  
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como para novas mudanças curriculares.  Em relação a este último Martins de Sá 

questionava: até que ponto as questões de fundo levantadas por ocasião da 

implantação do currículo mínimo estavam minimamente esclarecidas para evitar 

que se caísse novamente num mero arranjo técnico-administrativo do currículo e 

dos programas de Serviço Social? 

Ela continuava questionando: os problemas enfrentados pelas escolas 

estariam ligados à questão de “esgotamento” histórico de uma fase de formação 

profissional ou eram frutos de equívocos teóricos, incoerências e vícios que a 

proposta trazia desde o seu nascedouro? O modelo de formação ou de currículo 

proposto não estaria também esbarrando em questões de operacionalização e de 

coerência entre a proposta e a ação?  

A autora comentava que  a grande maioria das escolas de ensino superior, 

incluindo-se as de Serviço Social, preconizavam uma atitude crítica em relação à 

sociedade mas, por outro lado, mantinham uma postura conservadora no tocante 

ao ensino. 

 A autora alertava ainda que era preciso delimitar um enfoque específico, já 

que a formação profissional abarcava basicamente: 

1  A realidade social; 

2 O significado da profissão; 

3 A prática educacional universitária; 

4 O projeto de curso; 

5 O currículo mínimo e o pleno; 

6 A política pedagógica; 

7 A prática profissional; 

8 A prática social mediada pela atividade profissional; 

9 A política de pesquisa; 

10 A política de extensão; 

11 O mercado de trabalho. 
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 Em 1994, durante a XVIII Convenção Nacional da Associação Brasileira de 

Ensino de Serviço Social  (ABESS), foi deliberado encaminhamento de revisão do 

currículo mínimo vigente desde 1982 (Parecer CFE nº 412, de 04/08/1982 e 

Resolução no. 6, de 23/09/1982). 

 Nessa fase, Carvalho, Bonetti e Iamamoto (1984), argumentavam: 

 

Currículo não se limita a uma grade de disciplinas, mas 

engloba, de forme articulada, as três dimensões de um 

projeto educacional: docência teórico prática, pesquisa e 

extensão, orientadas por diretrizes básicas norteadoras da 

formação profissional. (p.105) 

 

 Para a efetivação desse projeto, durante os anos de 1994, 1995 e 1996, a 

ABESS promoveu e coordenou, com o CEDEPSS  (Centro de Documentação e 

Pesquisa em Política Social e Serviço Social), órgão acadêmico que articula a 

pós-graduação em Serviço Social, um intenso trabalho de mobilização das 

unidades de ensino de Serviço Social no país.  Para a efetiva mobilização dessas 

unidades, contou com o apoio fundamental das entidades nacionais 

representativas dos profissionais e estudantes de Serviço Social: CFESS  

(Conselho Federal de Serviço Social) e ENESSO  (Executiva Nacional dos 

Estudantes de Serviço Social). 

 Durante o período, somaram-se, aproximadamente, 200  oficinas locais nas 

67 unidades acadêmicas filiadas a ABESS, 25 oficinas regionais e duas nacionais. 

 Essas oficinas se organizaram em três momentos: 

 

1º - Avaliação dos impasses e tensões que obstaculizavam a formação 

profissional numa perspectiva contemporânea e de qualidade.      A  partir  

do resultado desse diagnóstico,   durante   a   XXIX      Convenção    

Nacional   da     ABESS   (Recife, dezembro/1995), foi elaborada e 

aprovada  a  “Proposta  básica   para  o  projeto  de  formação  profissional”,  
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contendo pressupostos,  diretrizes, metas e núcleos de fundamentação do 

novo desenho curricular. 

 

2º - “Proposta básica para o projeto de formação profissional: novos 

subsídios para o debate”.  Resultado de trabalho coletivo através de 

oficinas, com a assessoria de consultores. 

 

3º - “Proposta Nacional de Currículo Mínimo para o Curso de Serviço 

Social”. 

 

 Ao longo da década de 1980, foi sendo redefinido o significado social da 

profissão.  O Serviço Social foi uma profissão inserida na divisão social e técnica 

do trabalho.  Esta perspectiva destacava, fundamentalmente, a historicidade do 

Serviço Social, entendido  no quadro das  relações sociais entre as classes sociais  

e destas com o Estado.  Foi um período em que  se destacava a “definição de 

rumos técnico-acadêmicos e políticos para o Serviço Social” (IAMAMOTO, 2005) 

 Como conseqüência desse marco de redefinição do projeto profissional, 

adentramos nos anos 1990 com um novo Código de Ética, revisões da legislação 

profissional e profundas alterações no ensino universitário na área, além de 

significativa produção acadêmica. 

 

“Os assistentes sociais ingressaram nos anos 90, como uma 

categoria que também é pesquisadora, reconhecida, como 

tal, pelas agências de fomento.  Por outro lado, 

amadureceram suas formas de representação político-

corporativas, contando com órgãos de representação 

acadêmica de profissional reconhecidos e legitimados.  Um 

amplo debate em torno das políticas sociais públicas, em 

especial da  assistência social, situada no campo dos direitos  
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sociais, na teia das relações entre o Estado e a sociedade 

civil, contribuiu para adensar o debate sobre identidade 

desse profissional,  fortalecendo o seu auto-

reconhecimento”. (IAMAMOTO, 2005, p.51) 

 
As transformações ocorridas durante os anos 1990 nos processos de 

produção, reforma do Estado e conseqüente enfrentamento da questão social e 

repercutindo também nas relações entre o público e o privado, alteravam as 

demandas profissionais e o trabalho do assistente social. 

Naquele momento, foi ressaltada a preocupação em atender as demandas 

reais e não apenas reeditar o currículo mínimo e assim manter as lacunas já 

detectadas.  Na visão de Iamamoto (2005), esse posicionamento não seria 

possível, tendo em vista todas as mudanças ocorridas em âmbito nacional.  A 

mesma autora ressalta aspectos fundamentais que devem estar presentes no 

processo de formação do assistente social, dentre eles destacamos: 

 

a) Romper com a visão endógena do Serviço Social e da vida universitária.  

Este “quebrar muros”, não significa, como a própria Iamamoto (2005) 

explica: 

 

(...) a diluição das condições e relações específicas nas 

quais se molda a formação profissional; ao contrário, é 

mediação necessária para que ela possa adquirir 

inteligibilidade nos quadros do processo de vida social 

contemporânea, como totalidade social.  Exige apostar assim 

na história, como fonte de nossas indagações e da 

construção de respostas acadêmicas e ético-profissionais 

saturadas de possibilidades.  O desafio é portanto, 

historicizar o debate, rompendo as análises teoricamente 

estéreis, porque descoladas  da  realidade,  que   só poderão  
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conduzir a uma versão burocratizada da revisão curricular na 

dinâmica universitária.  Tendo por base tais considerações, a 

sugestão é a de iluminar, por meio da história 

particularidades do Serviço Social como profissão que se 

realiza e se reproduz no mercado de trabalho. (p.171) 

 

b) Formação profissional em sintonia com o mercado de trabalho capaz  de 

perceber as demandas; ao mesmo tempo um distanciamento crítico que 

permita perceber as contradições e impasses. 

 
 Num processo participativo, ao longo de três anos (1994-1996), a ABESS  

direcionou a discussão sobre a formação dos assistentes sociais no Brasil.  Foram 

constituídas diretrizes curriculares em consonância com o Código de Ética 

Profissional e com a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662/93), ambos  

de 1993.  Na mesma ocasião, entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/96, que alterou radicalmente o Ensino Superior Brasileiro. O Conselho 

Nacional de Educação/Ministério da Educação acatou parcialmente as diretrizes 

que foram coletivamente construídas  e aprovadas em Assembléia Geral 

Extraordinária da ABEPSS. Oficialmente as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Serviço Social foram promulgadas em 2002. (RESOLUÇÃO Nº 15 de 

13/03/2002) 

 Os pressupostos norteadores da concepção de formação profissional, que 

informam as atuais diretrizes curriculares pautam-se nas idéias de que: 

1. O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção e 

reprodução da vida social como uma profissão interventiva no âmbito 

da questão social, expressa pelas contradições do desenvolvimento 

do capitalismo monopolista. 
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2. A relação do Serviço Social com a questão social – fundamento 

básico de sua existência – é mediatiza por um conjunto de processos 

sócio-históricos e teórico-metodológicos constitutivos de seu 

processo de trabalho. 

 

3. O agravamento da questão social em face das particularidades do 

processo de reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da 

ideologia neoliberal, determina uma inflexão no campo profissional 

do Serviço Social.  Essa inflexão é resultante de novas requisições 

postas pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela reforma do 

Estado e pelo movimento de organização das classes trabalhadoras, 

com amplas repercussões no mercado profissional de trabalho. 

 

4. O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas 

configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas 

formas históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação dos 

trabalhadores, do capital e do Estado, através das políticas e lutas 

sociais.  (ABESS/CEDEPSS, 1997, p.60-61) 

 

 Para atender às exigências da contemporaneidade, as unidades de ensino, 

sob a coordenação da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social  

(ABESS), estruturou proposta de currículo “a partir de núcleos temáticos, que 

articulam um conjunto de conhecimentos e habilidades necessário à qualificação 

profissional dos assistentes sociais.. .” (IAMAMOTO, 2004, p.71) 

 O objetivo dessa nova organização curricular é superar as fragmentações 

do processo de ensino   e  aprendizagem, estabelecendo  uma  metodologia   que  
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privilegie a construção de conhecimentos como experiências concretas durante o 

período de formação.  Os núcleos de fundamentação da formação profissional 

propostos são: 

 

● Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida  social,  que 

compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-

políticos para conhecer o ser social; 

 

● Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica d a sociedade 

brasileira,  que remete à compreensão das características históricas 

particulares que presidem a sua formação e o desenvolvimento urbano e 

rural em suas diversidades regionais e locais. 

 

● Núcleo de fundamentos do trabalho profissional,  que compreende os 

elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do 

trabalho; sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica; os 

componentes éticos que envolvem o exercício profissional; a pesquisa; o 

planejamento e a administração em Serviço Social e o estágio 

supervisionado. 

 

 Os núcleos englobam um conjunto de conhecimentos e habilidades que se 

especifica em atividades acadêmicas como conhecimentos necessários à 

formação profissional.    Essas  atividades a serem definidas pelos  colegiados  

desdobram-se em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, 

atividades complementares e outros componentes curriculares. 

 A partir da  implantação  das novas  Diretrizes   Curriculares  Nacionais,     a  
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ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (*), com 

o objetivo de conhecer, avaliar e revelar o “estado da arte” desse processo de 

implantação, realizou  pesquisa em âmbito nacional, independente  da  filiação.  O 

questionário foi o instrumento privilegiado para a coleta de dados.  Ele deveria ser 

respondido pelo coletivo dos docentes, discentes e supervisores do Curso.  Foi 

editado um CD-ROOM com informações relevantes para o desenvolvimento da 

avaliação. 

Em parceria com a OPAS, foi introduzida uma questão específica sobre 

disciplinas que abordavam a temática saúde na graduação. 

 Como resultado, observa-se uma lacuna quantitativa no número de 

disciplinas que tratam da referida temática, conforme quadro abaixo 

 

Região Nº de Disciplinas 

Sul II 16 

Norte 02 

 

Nesse aspecto, Uchoa (2006) observa que as disciplinas não fazem 

interface com a prática e as unidades de ensino apresentam respostas pequenas 

em relação à demanda. 

Schmickler e Ribeiro (2005) realçam a importância da ABEPSS ao longo 

dos seus 62 anos de existência.  Segundo as autoras, ela expressa uma trajetória, 

 

(...) que explicita uma concepção de formação profissional 

pautada  na  preparação de  profissionais com uma formação 

 

 

________________ 

(*)  A ABESS, a partir de 1997 passou a denominar-se ABEPS – Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social. 
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científica e técnica capaz não só de atender às demandas do 

mercado de trabalho, como também de criar novas 

alternativas em diferentes espaços sócio-ocupacionais. 

(p.460) 

 

A partir do início de seu funcionamento, em 1936, o número de cursos 

presenciais de graduação em Serviço Social veio gradativamente crescendo.   

Estudo realizado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (2005) aponta que, em 1955, no país, havia 21 cursos, em 17 

Estados, com aproximadamente 700 alunos regularmente matriculados.   

 Em 1996, também no cenário nacional, foram registrados 75 cursos de 

graduação presenciais, sendo 31 públicos e 44 privados. Com a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/06, segundo informações do INEP, no 

período compreendido entre os anos 2002 e 2004, o número de cursos no país 

teve um aumento de 69,1%, ou seja, passou de 112 para 162.  Atualmente 

existem 270 escolas que oferecem o curso de graduação em Serviço Social no 

território nacional. 

 Na região sudeste, São Paulo, com toda sua característica e grande 

densidade demográfica, destaca-se como pólo econômico e grande formador de 

novos assistentes sociais. Em 1999 apresentava 35 cursos, saltando para 85 

cursos em 2004.  Este crescimento manteve sua posição no topo do ranking 

nacional.  

 Em relação ao tipo de instituição que oferece cursos de Serviço Social, em 

2004 as universidades representavam 59,9% em âmbito nacional.  Observamos 

que, na cidade de São Paulo, o curso não era ofertado pelas escolas públicas. 

 Ainda tendo como referência o ano de 2004, o sistema de educação 

superior brasileiro disponibilizou 2.320.421 vagas, sendo 16.853 para os cursos de 

Serviço Social. 
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 Nos diferentes momentos em que se privilegia a reflexão sobre a formação 

do assistente social até os dias atuais, Nicolau (2004) comenta: 

 

Em sua trajetória intelectual, a formação profissional ainda 

hoje é aceita como integrando conhecimentos de outras 

áreas, reconhecidas como necessárias para a construção de 

um saber sistematizado sobre a profissão: a Sociologia, a 

Psicologia, a Antropologia, a Filosofia, o Direito, entre outras.  

Embora fundamentada nesses conhecimentos, a formação 

restringia-se ao domínio das técnicas e instrumentos, como 

base necessária para a capacitação e a qualificação do 

futuro profissional, que as aplicaria, posteriormente, em seu 

trabalho.  Neste, as técnicas e estratégias, divorciadas da 

reflexão teórica, reduziam-se a um conjunto de etapas ou 

pautas de procedimentos operativos. (p.99/100) 

 

 Com a proposta de agregar e compartilhar experiências com a finalidade de 

aprimorar o ensino em Serviço Social, a categoria de assistentes sociais latino-

americanos contava, até 2006, com a ALAETS (Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Trabajo Social), que era a única organização continental de 

faculdades e escolas de Serviço Social que coordenava, informava e representava 

a profissão, buscando apoio à formação profissional nas dimensões teóricas e 

práticas.  Agrupava aproximadamente 350 escolas na América Latina. 

 A ALAETS  (Apud Molina, 1990) definiu a sua missão: 

 

Contribuir al desarrollo y consolidación de la formación 

universitaria del Trabajador Social, procurando que ésta se 

dá acorde con la realidad humanamente para trabajar con los 

grupos y sectores que requiera de su acción profesional.  
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 Em agosto de 2006, em Santiago, no Chile, a ALAETS passou a 

denominar-se ALAEITS  (Asociación Latinoamericana de Ensenãnza e 

Investigación em Trabajo Social), articulando América Latina e Caribe.  Essa nova 

associação reflete a necessidade de articulação da formação no âmbito da 

graduação e pós-graduação. 

 Atualmente, a ABEPSS vem participando ativamente do FNEPAS  (Fórum 

Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde), discutindo cenários 

políticos e institucionais mais favoráveis às mudanças na formação e à ação 

multiprofissional e trabalho em equipe.  

O FNEPAS vem mobilizando esforços no sentido de contribuírem para a 

mudança na formação das profissões da área da saúde (das quais o Serviço 

Social atualmente faz parte), tendo como eixos norteadores os princípios do SUS. 

 Desde 1988, com a implantação do SUS, detectou-se a urgente 

necessidade de mão de obra qualificada para atender às propostas desse novo 

modelo de atenção à saúde, que requer ações interdisciplinares. 

 Tornou-se imprescindível a mudança do modelo assistencial praticado até 

então, impondo que o “aparelho formador amplie o isoformismo entre o que 

oferece no processo de qualificação e aquilo que o futuro profissional vai vivenciar 

no mundo concreto do trabalho.” (RIBEIRO, 2001) 

 No Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde – Pró-Saúde, o atual Ministro da Saúde, José Gomes Temporão (2006), 

afirma  que todo investimento destinado  aos recursos para  operacionalização  do  

SUS de nada adiantará se os profissionais também não forem envolvidos.  Nesse 

sentido, o desafio toma proporções mais ousadas, pois a formação deverá andar 

em parceria permanente com as diretrizes e necessidades do SUS. 

 O FNEPAS, preocupado com essa perspectiva de formação que integra 

ensino-serviço  em que os alunos  poderão  vivenciar experiências no cenário real 

de  
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práticas na Rede SUS, enfatiza a atenção básica com inserção dos alunos da área 

da saúde desde o início de suas formações. 

 Hoje observa-se pouca ou quase nenhuma preocupação com a abordagem 

interdisciplinar e com o trabalho em equipe interprofissional na graduação, 

reproduzindo esse modelo na prática com ações isoladas de cada profissional. 
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3 – OBJETIVOS 
 
 
 

Geral 

 

Investigar a formação do assistente social para a prática na área da saúde 

nas escolas de Serviço Social do município de São Paulo. 

 

 

 

Específicos 

 

 1 – Conhecer  a   concepção    dos   coordenadores   de  curso   sobre       a  

  atuação profissional do assistente social na área da saúde. 

 

2 – Investigar como a temática saúde tem sido inserida nesses cursos,      

analisando momentos e formas de inserção. 

 

3 – Caracterizar, a partir dos alunos do último ano/semestre desses cursos, 

a aprendizagem dessa temática na graduação. 
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4  - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

    “A ciência é apenas uma forma de expressão desta busca, não 

    exclusiva, não conclusiva, não definitiva”. (MINAYO, 1994, p.10) 

 

 A pesquisa é uma atividade básica das ciências que contribui para o avanço 

do conhecimento num processo de busca inacabado e permanente.  Para Minayo 

(2004), é “uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. (p.23) 

 A delicada arte de pesquisar e produzir conhecimento é envolvida por uma 

forma singular de interrogar essa complexa realidade, no sentido de compreendê-

la, dando significado aos atos e estruturas sociais e apreendendo seus 

movimentos a partir de um referencial teórico-metodológico. 

 Delimitamos a trajetória metodológica que, neste estudo, processou-se por 

momentos distintos e interligados. Para responder as questões da pesquisa, 

optamos pelo caminho exploratório, descritivo-analítico, pelas abordagens 

qualitativa e quantitativa  que não vieram ao acaso: partimos da premissa de que 

não são antagônicas entre si, mas sim complementares, entendendo como formas 

diferentes de responder a um problema de pesquisa.   

 A abordagem qualitativa vem conquistando um espaço significativo no 

campo da saúde e das ciências sociais. As Metodologias de Pesquisa Qualitativa 

são definidas por Minayo (2004)  como aquelas capazes de incorporar a questão 

do Significado e da Intencionalidade. p.10).   

 

Para a autora: 

 

O campo  da  saúde se refere a uma realidade complexa que 

demanda conhecimentos  distintos integrados e que 

coloca de forma imediata  o   problema  da  intervenção.     
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Neste sentido, ele requer como  essencial  uma abordagem  

dialética que  compreende      para transformar e cuja teoria, 

desafiada pela prática, a repense permanentemente. (p.13)  

 

 Em relação à associação das abordagens qualitativa e quantitativa, Minayo 

(2004) esclarece: 

 
(...) a dialética assume que a qualidade dos fatos e das 

relações sociais são suas propriedades inerentes, e que 

qualidade e quantidade são inseparáveis e 

interdependentes, ensejando-se assim dissolução das  

dicotomias quantitativo/ qualitativo, macro/micro, 

interioridade e exterioridade com que se debatem as 

diversas correntes sociológicas. (p. 12) 

   

  

 

4.1 - O  Contexto da Pesquisa 

 
A pesquisa foi desenvolvida junto ao universo das escolas de Serviço Social 

do município de São Paulo que, por ocasião da coleta de dados, estavam com o 

curso reconhecido e completo (já diplomando seus alunos). 

De um total de sete escolas em funcionamento no momento de coleta de 

dados, no ano de 2006, cinco respondiam aos pré-requisitos anteriormente 

nomeados. 

Todos os cursos investigados foram de instituições privadas, sendo três 

universidades, um centro universitário e uma instituição isolada. 

 No momento da coleta de dados, o Serviço Social, no Brasil, completava 70 

anos, e a primeira escola brasileira faz parte do nosso universo pesquisado.  Os 

cursos eram realizados, sobretudo no período noturno.  A instituição que oferecia  
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o menor número de vagas, disponibilizava 90.  O percentual de evasão variava 

entre 1,7% e 35%.  O número de docentes estava entre 18 e 32. 

 

 

 

4.2 - População de Estudo 

 
  Na perspectiva quantitativa da pesquisa, trabalhamos com uma amostra  

de 128 alunos, de um total de 313  que estavam cursando o último período letivo 

dos cursos investigados.  Essa amostra correspondeu ao universo de alunos que 

concordaram em responder o questionário após a explicação da pesquisa feita 

pela pesquisadora. 

 Na perspectiva qualitativa,  privilegiamos a concepção dos Coordenadores 

de cursos das cinco escolas de Serviço Social da cidade de São Paulo.  

 Dos cinco coordenadores, quatro eram do sexo feminino e um do 

masculino.  Em relação ao tempo de formação, apresentavam uma variação entre 

21 e 49 anos.  Quanto  ao tempo de coordenação, a variação estava entre 1,5  e 

34 anos.  Dentre os cinco, dois eram doutores, dois mestres e um administrador 

hospitalar.  Todos possuíam experiência profissional na esfera pública. 

 

 

 

4.3 - O Instrumentos de Coleta de Dados 

 
 Neste estudo, os instrumentos escolhidos foram a entrevista semi-

estruturada e o questionário. 
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4.3.1 – Entrevista 

 
 A entrevista foi o instrumento privilegiado para a coleta dos dados relativos 

à concepção dos coordenadores a respeito da temática saúde.  Foram explorados 

os seguintes núcleos temáticos: 

a) concepção de saúde como campo de atuação profissional; 

b) inserção da temática saúde na formação do assistente social. 

Na pesquisa qualitativa, a entrevista ocupa lugar de relevante importância 

como técnica para obtenção de dados e, como afirma Alves-Mazzotti (2004), “por 

sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que 

dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários”. 

(p.168)  

 Bogdan e Biklen (1994) confirmam a informação anterior: 

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser 

utilizadas de duas formas.  Podem constituir a estratégia   

dominante  para a recolha de dados ou podem ser  utilizadas  

em conjunto com outras técnicas.  Em todas estas situações, 

a entrevista é utilizada para  recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito. (p.134) 

 

Neste estudo, optamos pela entrevista semi-estrutura, por entendê-la, como 

conceitua Minayo (2004), como aquela “que combina perguntas fechadas (ou 

estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o 

tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador”. (p.108) 

Os entrevistados permitiram a sua gravação em áudio.  Nos dias 

imediatamente seguintes a cada entrevista, a própria pesquisadora transcreveu 

todo o material na sua íntegra. 

 



 49 

Percurso Metodológico 

 

 

Com relação à transcrição, Szymanski (2002) esclarece: 

 

A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do 

entrevistado que deve ser registrada, tanto quanto possível, 

tal como ela se deu.  Ao escrever faz-se um esforço no 

sentido de passar a linguagem oral para a escrita, ou seja, 

há um esforço na tradução de um código para outro (...)  Ao 

transcrever, revive-se a cena da entrevista, e aspectos da 

intenção são relembrados. (p.74) 

 

 O roteiro da entrevista encontra-se no Anexo 1.  

 

 

4.3.2 – Questionário 

 
  Utilizamos o questionário para a coleta de dados junto aos alunos do 

último ano/semestre nas cinco escolas de Serviço Social do município de São 

Paulo durante os meses de outubro e novembro de 2006. Ele foi aplicado após 

prévia autorização do coordenador do curso e permissão do docente responsável 

pelas atividades curriculares do último ano. 

 Utilizamos, nessa pesquisa, a definição de questionário proposta por Gil 

(1987): 

 

(...) como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito as pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc. (p.124) 
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 O questionário foi composto por onze assertivas sobre o objeto pesquisado 

com análise de grau de concordância , conforme escala de Likert. 

 Chisnall (1973) coloca que as escalas de Likert, além de confiáveis, são 

mais simples de construir e permitem obter as informações sobre o nível dos 

sentimentos dos respondentes, o que dá mais liberdade a eles, já que não 

precisam se restringir ao simples concordo/discordo.  Ou como esclarece Gil 

(1987) “possibilita o estudo de opiniões e atitudes de forma precisa e mensurável.  

Isto implica transformar fatos que habitualmente são vistos como qualitativos em 

fatos quantitativos.” (p.135) 

 O modelo do questionário encontra-se no Anexo 2. 

 

 

 

4.4 - Análise dos Dados 

 
 Á medida  que trabalha com os significados, o não mensurável, a pesquisa 

qualitativa pede um tratamento diferenciado para análise dos dados coletados. 

 Para Ludke e André (1986), 

 

A análise está presente em vários estágios da investigação, 

tornando-se mais sistemática e mais formal após o 

encerramento da coleta de dados.  Desde o início do estudo, 

no entanto, nós fazemos uso de procedimentos analíticos 

quando procuramos verificar a pertinência das questões 

selecionadas frente às características específicas da 

situação estudada.  Tomamos então várias decisões sobre 

áreas que necessitam de maior exploração, aspectos que 

devem ser enfatizados, outros que podem ser eliminados e 

novas direções a serem tomadas (.p.45) 
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Para a análise das entrevistas com os coordenadores de cursos,  foi 

utilizada uma das técnicas da Análise de Conteúdo, denominada Análise Temática 

 Bardin (2004) define Análise de Conteúdo como: 

 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados.  (...) é uma hermenêutica controlada, baseada 

na dedução: a inferência. (...) oscila entre os dois pólos do 

rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade.  

Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo 

escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito 

(do não dito), retido por qualquer mensagem.  Tarefa 

paciente  de   ‘desocultação’,  responde  a    esta  atitude   de  

voyeur de que o analista não ousa confessar-se e justifica a 

sua preocupação, honesta, de rigor científico. (p.7) 

  

Durante a análise deste trabalho, observamos os passos preconizados por Minayo 

(2004): 

• Ordenação dos dados: mapeamento de todos os dados obtidos no 

trabalho de campo. 

• Classificação dos dados: pela leitura exaustiva e repetida dos textos, 

deixando-se impregnar pelo seu conteúdo, estabelecendo 

interrogações para identificar o que surgia de relevante para elaborar 

as categorias específicas. 

 

Durante todo processo de ordenação dos dados, a leitura do material 

aconteceu a todo o momento.  Formular categorias foi um exercício longo e 

altamente  desafiador.     Antes  de   chegarmos   propriamente  às     “categorias”,  
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passamos por dois períodos anteriores, ou seja, identificamos as unidades de 

contexto e, em cada uma delas, as unidades de registro. 

As unidades de contexto referiam-se ao contexto do qual fazia parte a 

mensagem, ou como Franco (2005) coloca, “é a parte mais ampla do conteúdo a 

ser analisado”. (p.46) 

Uma vez estabelecido o contexto, identificamos as unidades de registro que 

se referiam aos elementos obtidos através da decomposição do conjunto da 

mensagem.  Os registros puderam ser, assim, uma palavra, uma frase ou uma 

oração. 

As categorias emergentes em cada um dos núcleos direcionadores da 

investigação constituíram os resultados finais desta pesquisa, que foram 

posteriormente discutidos com a literatura pertinente.  O anexo 3, exemplifica um 

dos quadros sinópticos da análise efetuada. 

 

 

 

4.5 - Procedimento Ético 

 
 Alguns cuidados foram adotados para o perfeito desenvolvimento desta 

pesquisa e devido respeito aos sujeitos envolvidos: 

• O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade Federal de São Paulo em 12/09/2006, protocolo nº 

1347/06  aprovado em 10/11/2006. (Anexo 4) 

• Os instrumentos foram testados em uma população não participante 

da pesquisa. 

• A pesquisadora esclareceu os motivos da pesquisa e os sujeitos 

tiveram preservado o anonimato, bem como o sigilo das respostas. 

• Todos concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  (Anexo 5) 
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As categorias emergentes das unidades de contexto e suas respectivas 

unidades de registro foram detectadas a partir de dois núcleos orientadores: 

 

1. A SAÚDE COMO CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

DO ASSISTENTE SOCIAL 

2. O RECONHECIMENTO DA  SAÚDE COMO TEMÁTICA 

ABORDADA NO PROJETO PEDAGÓGICO DA 

GRADUAÇÃO  

 

 
As categorias emergentes do campo pesquisado foram agrupadas e 

apresentadas nos dois sub-capítulos a seguir.   
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5.1 -  A SAÚDE COMO CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL D O 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

A saúde é  reconhecida por todos os coordenadores de cursos de Serviço 

Social na cidade de São Paulo como um campo importante de prática profissional 

do assistente social. 

 

“O assistente social é um profissional da saúde e é 

importante, tanto é que o mercado o absorve, e por absorve-

lo tem indicativo que ele é necessário.” (C2) 

 

“ (...)  houve na produção da categoria profissional, na 

produção acadêmica, já uma produção intensa. (...) também 

como parte das expressões da questão social e também 

como uma referência do trabalho metodológico, técnico, 

operativo, a partir dessa inserção na área da Saúde..” (C3) 

 

 Na percepção dos egressos, praticamente a totalidade considera também a 

área da saúde um campo relevante para atuação profissional do assistente social. 

  

 
              Gráfico 1 – Relevância do trabalho pro fissional em Hospital  
                                  ou Posto de Saúde  
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A área da saúde tem sido amplamente debatida atualmente.  Um dos 

aspectos fundamentais nessa discussão é sua concepção ampliada.  Mioto e 

Nogueira (2006) comentam que tal concepção foi a base do processo de 

proposição do próprio SUS. A concepção ampliada de saúde é entendida como 

um rompimento do paradigma mecanicista a partir da constatação da insuficiência 

do modelo biológico, ou seja, tem a aceitação que a doença ou a saúde são 

situações dinâmicas e impossíveis de serem explicadas apenas pela interação 

mecânica de partes do organismo humano. A partir do reconhecimento da 

influência de fatores, como relações sociais, econômicas e culturais, das 

condições de vida e existência nos processos de saúde-doença, altera-se o objeto 

do conhecimento e a sua forma de abordagem.  

Passou-se a falar em determinação social do processo saúde-doença com 

o reconhecimento de que as necessidades de saúde vão além em apenas não 

estar doente.  Para compreender ou definir as necessidades de saúde, é preciso  

considerar que elas são produtos das relações sociais e destas, com o meio físico, 

social e cultural.  

A adoção dos determinantes sociais como estruturantes do processo 

saúde-doença, possibilita maior centralidade nas ações profissionais dos 

assistentes sociais, assinalando um novo estatuto ao Serviço Social no campo de 

saúde.  Ressalta-se ainda a exigência do uso de indicadores sociais, além dos 

epidemiológicos, para o planejamento das ações relacionadas à atenção básica. 

A Constituição de 1988 determinou a implantação do SUS como modelo de 

assistência alicerçado na universalidade, equidade, integralidade, participação da 

população e dever do Estado, ou seja, um modelo de atenção integral à saúde 

ancorado em princípios jurídico-legais que assegurem práticas de saúde voltados 

aos direitos humanos e rompendo com um modelo centrado na doença. 

A prática da concepção ampliada de saúde é uma prática complexa na 

medida em que desafia os profissionais, como explica Morin (2005)  ao falar sobre    
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a ambição da complexidade: prestar contas das articulações despedaçadas pelos 

cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de consciência. 

(p.176/177). O mesmo autor continua explicando: 

 

se tentarmos pensar no fato de que somos seres ao mesmo 

tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e 

espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta 

conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos 

esses aspectos ...  (p.176) 

  

 A área da saúde demanda, de forma direta, a interdisciplinaridade, 

entendida como uma forma de ampliar a nossa visão de mundo, de nós mesmos e 

da realidade. (VILELA E MENDES, 2003, APUD BOCHNIAK, 1988) 

 Fazenda (2001) nos coloca a interdisciplinaridade como uma nova atitude 

diante da questão do conhecimento e exige, portanto, na prática uma profunda 

imersão no trabalho cotidiano. (p.11) 

Bravo e Matos (2004) esclarecem que a área da saúde transformou-se no 

campo que mais absorve o profissional de Serviço Social e chamam a atenção 

para dois fatores: 

1 - a partir do conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, em 1948, que enfoca os aspectos biopsicosociais, e 

determinou a requisição de outros profissionais para atender a tais 

necessidades, entre eles o assistente social.   Os autores 

complementam que: 

 

este conceito surge 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  
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equipe multidisciplinar – solução racionalizadora -, que 

permitiu: suprir a falta de profissionais com a utilização de 

pessoal auxiliar em diversos níveis; ampliar a abordagem em 

Saúde, introduzindo conteúdos preventistas e educativos; e 

criar programas prioritários com segmentos da população, 

dada a inviabilidade de universalizar a atenção médica e 

social. (p.28/29) 

 

2 - A consolidação da Política Nacional de Saúde no país ampliou os 

gastos com a assistência médica pela previdência social. No entanto, 

esse sistema gerou uma contradição entre a demanda e o seu caráter 

excludente e seletivo – não era uma assistência universal.  Nesse 

contexto, o assistente social atuou nos hospitais objetivando viabilizar o 

acesso dos usuários aos serviços e benefícios. 

 

O novo modelo proposto a partir da regulamentação do Sistema Único de 

Saúde – SUS, na década de 1990, trouxe significativas mudanças tecnológicas, 

organizacionais e políticas e, assim, novos desafios para as diferentes profissões 

da saúde. 

 

Na análise temática desse núcleo, identificamos 37 unidades de contexto 

que geraram 55 unidades de registro das quais emergiram cinco grandes 

categorias:  

 

1. Saúde como área de grande demanda para o Serviço Social. 

2. Reconhecimento do assistente social como membro de uma equipe. 

3. Presença estratégica do assistente social na equipe de saúde. 

4. Momento de transição de papel profissional na equipe de saúde. 

5. Saúde como um e não como único campo de atuação profissional. 
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Durante a análise das unidades de registro das grandes categorias, 

pudemos perceber que emergiram diversas subcategorias, as quais serão 

descritas a seguir.  

 

A saúde como área de grande demanda para o Serviço S ocial  é 

percebida pelos entrevistados na sua unanimidade  

 

“(...) área bem ampla, com várias possibilidades (...) 

especialmente a área preventiva (...) por estar mais próximo 

da população, pode fazer muitos trabalhos de inserção em 

territórios vulneráveis com grupos.” (C4) 

 

 

A constatação dessa área como ‘maior campo de empregabilidade’ para o 

assistente social no momento é realçada.  

 

“até hoje todas as pesquisas apontam que a área da saúde é 

a área que mais absorve no mercado o assistente social.” 

(C2) 

 

“publicação de 2005 sobre perfil do assistente social (...) a 

área da saúde em primeiro lugar.” (C3) 

 

“(...) o campo que mais emprega, efetivamente, é o campo 

da Saúde.” (C5) 

 

 O número de assistentes sociais  que atuam no estado de São Paulo é 

relevante no cenário nacional, representando aproximadamente 1/3 dos 

profissionais do país, cerca de 19 mil de um total nacional de 61.300 mil 

profissionais ativos.   Segundo  a  base de  dados  do  CRESS São Paulo, entre os  
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anos de 2003 e 2004, foram analisados 32.000 profissionais inscritos, e confirmou-

se que a área da saúde absorve 38% dos profissionais em atividade. (CRESS,  

2004) 

  

Como área de grande demanda para o Serviço Social, um dos 

entrevistados citou a ‘expansão do mercado de trabalho’ neste campo, reforçando 

sua maior empregabilidade. 

 

“Parece-me que terá uma expansão, por exemplo, na área 

de saúde mental”. (C1) 

 

 Por outro lado, chama atenção  para o ‘número insuficiente de profissionais’ 

atualmente disponível no mercado. 

 

“(...) sinto que há uma deficiência de pessoal de Serviço 

Social para o trabalho em saúde.” (C1) 

 

O Serviço Social é uma profissão que socialmente se apresenta inscrita na 

divisão social e técnica do trabalho, ou seja, o assistente social é um profissional 

assalariado com predominância de atuação no cenário urbano e, como tal, sujeito 

às oscilações, alterações e mudanças no mundo do trabalho. (SILVA, 1996) 

 Na área da saúde, como em outras, a legitimação social do assistente 

social como profissional reconhecido requer um complexo processo de luta por 

qualificação técnica e conquista de oportunidades nesse campo específico. 

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE na década de 1980, os 

serviços públicos de saúde empregavam aproximadamente 265.956 profissionais 

de nível superior. Em 2005, o SUS demonstrou sua relevância como setor 

público, aumentando esse número para 1.448.749.  Esse campo de trabalho,  hoje 

representado  principalmente  pelo  Programa  de Saúde da Família,  
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em franca expansão em todo território nacional, busca ampliar a cobertura da 

população, assegurando um padrão de serviços compatível com a melhoria da 

qualidade de vida, com maior resolutividade a atenção e garantia de acesso aos 

demais níveis do Sistema. 

Vieira et al (2004), complementam que a região Sudeste  é o centro 

dinâmico do mercado de trabalho de saúde no país. (p.3) 

 

 A saúde, vista  como uma ‘área de grande pressão social,’ é apontada por 

um dos coordenadores como fator determinante para essa alta demanda por 

assistentes sociais. 

 

“(...) a pressão sobre os serviços existentes é muito grande, 

e isso torna o trabalho, não só do Serviço Social, muito 

intenso”. (C1) 

 

 Correia (2006), analisando o conceito de controle social sob a ótica de 

vários autores contemporâneos e baseado nas idéias de Poulantzas e Barros, 

trata o controle social sobre a ação estatal dentro da perspectiva da 

democratização dos processos decisórios com vistas à construção da cidadania. 

(p.119) 

 Em relação ao SUS, a mesma autora afirma que a concepção de gestão 

pública é, na sua essência, democrática e deve ser submetida ao controle da 

sociedade. 

 Partindo para o aspecto legal,  Correia (2006 apud Cohn 2000 e Bravo 

2002) esclarecem que a Constituição de 1988 legitima a participação da 

sociedade na elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais. 
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O reconhecimento do assistente social como membro de uma equipe 

de saúde é visto como a terceira grande categoria de análise nesse núcleo 

temático. 

 

“Uma prática muito interessante, porque nas equipes 

multidisciplinares onde existe realmente não só uma equipe 

multidisciplinar mas uma perspectiva interdisciplinar de 

trabalho o assistente social é valorizado.” (C2) 

 

 A implantação do SUS na década de 1990 e a proposta de integralidade da 

assistência desafiaram os profissionais da saúde a desenvolverem um modelo de 

atenção que atendesse às diferentes necessidades do indivíduo, dando grande 

destaque ao trabalho em equipe multidisciplinar. Uma das particularidades das 

equipes de saúde é a convivência entre diferentes especialistas. 

Se considerarmos a abrangência das ações profissionais do assistente 

social, seja no campo da saúde ou em outros que não ocorrem de forma isolada, 

Mioto e Nogueira (2006) ressaltam a disponibilidade do assistente social em se 

relacionar com as diferentes áreas. 

Pinho (2006) chama a atenção que, até os dias atuais, a prática comprova a 

importância do trabalho em equipe; no entanto, há ainda muita confusão acerca 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes que compreendem a sua dinâmica. 

Pinho (2006, apud Romano, 1999) salienta a importância da equipe 

multiprofissional e afirma que o conhecimento não é algo isolado ou fragmentado 

e as ciências da saúde possuem uma especificidade que isoladamente não produz 

uma visão do real que se apreende de forma multifacetada.  

 As dificuldades vivenciadas pelas equipes de saúde não são exclusivas dos 

profissionais brasileiros. Pinho (2006) constatou, em diversas pesquisas 

realizadas em países desenvolvidos, que, apesar de terem condições satisfatórias 

para a sua plena realização,  os  problemas  continuam, e  em  grande parte  não 
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nossos (...) (p.15).  Entre as dificuldades apontadas, destacamos a intensa divisão 

do trabalho e distribuição de recursos, como poder, super especialização, 

barreiras de comunicação e dominância da profissão médica. 

 

A ‘recente oficialização do Serviço Social’ como uma das profissões de 

saúde é apontada por um dos coordenadores como um entrave no 

reconhecimento da participação do assistente social como membro destas 

equipes. 

 

“Ainda não é um reconhecimento explícito.  Não é porque foi 

determinado que ele é um profissional da área da saúde, que 

as outras áreas vão reconhecer (...) importante, porque é um 

reconhecimento oficial que esse profissional é necessário 

para as equipes de saúde.” (C2) 

 

 Nesse sentido, um dos entrevistados aponta ‘o desconhecimento dos 

membros da equipe’  em relação ao assistente social. 

 

“Quem é o assistente social?  As respostas são muito 

parecidas e ainda correspondem àquele padrão do Serviço 

Social tradicional, assistencialista.” (C1) 

 

 Mesmo tendo uma inserção histórica na área da saúde e sendo 

reconhecida como área de maior empregabilidade, é observado pelos 

entrevistados um ‘desconhecimento da especificidade/potencial de atuação do 

assistente social pela equipe’ 

 

“Quando não se sabe direito como lidar com uma situação, 
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o Serviço Social. (...) despreparo, por não trabalhar em 

equipe, porque se você trabalha em equipe, você acaba 

conhecendo e reconhecendo a outra profissão na atuação do 

profissional, mas nem sempre isso acontece e na área da 

saúde a gente sabe que isso é muito difícil porque há 

primazia do saber médico.” (C2) 

 

Martinelli (2007) fala sobre a identidade do Serviço Social e esclarece que: 

 

é uma profissão de natureza eminentemente interventiva 

que atua no campo das relações humano-sociais.  É uma 

forma de especialização do trabalho coletivo, socialmente 

construído.  Participa do processo global de trabalho, e tem, 

portanto, uma dimensão sócio-histórica e política que lhe é 

constitutiva e constituinte. (p.21) 

 

 O trabalho em equipe é entendido como aquele desenvolvido por um grupo 

de dois ou mais indivíduos interagindo de maneira adaptativa, interdependentes e 

voltados para um objetivo comum (PINHO, 2006).  A mesma autora observa que o 

trabalho em equipe ainda se baseia numa relação de hierarquia e subordinação e 

historicamente os médicos têm assumido um papel de liderança nessas equipes 

de saúde. 

 Banduk (2005) comenta que,  a partir da divisão social do trabalho, surgem 

as profissões, e a habilidade com que alguns indivíduos assumem pessoalmente 

certas tarefas desperta a admiração de outros que buscam a aprendizagem, 

“saber fazer igual”, com aqueles profissionais. À medida que este grupo vai 

organizando esse ensino de um saber que, a princípio, estava restrito a um grupo 

de pessoas, surge a necessidade de regras e regulamentações. 

 No cotidiano, situações comuns aos diferentes membros da categoria 
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prático e técnico.  Essa institucionalização de quem faz o quê, por quê, onde e 

como   (não existe um manual didático) é algo que vai se construindo e, nesse 

processo, constrói-se uma identidade e uma representação sobre algo que se 

legitima e se legaliza e assume um nome no contexto das profissões. (BAPTISTA, 

2001) 

 

 A terceira grande categoria identificada na análise deste núcleo temático foi 

a presença estratégica do assistente social na equipe  de saúde apontada 

pelos coordenadores. 

 

“é uma presença estratégica nas atenções à saúde”. (C1) 

 

“eu vi isto acontecer em políticas de ponta da área da saúde 

com transplantes feitos em crianças de baixíssima renda 

onde não se tinha o trabalho do assistente social.  Essa 

criança ficava durante dois, três anos recebendo tecnologia 

de ponta, com investimento financeiro maciço e ela vai casa 

e morre em seis meses com infecção por falta de cuidados 

porque não houve um acompanhamento.” (C2) 

 

 Esse espaço conquistado pelo assistente social nas equipes deve-se a dois 

fatores, o primeiro é a formação profissional que fornece os elementos para o 

desenvolvimento das ações e o segundo, a diversidade de situações que se 

apresentam no cotidiano. (THOMAZ, 1999) 

 Para a autora:  

Trabalhar em equipe é um exercício razoavelmente normal 

na vida dos assistentes sociais; compreender as diferentes 

posturas e colocar-se à disposição para discussão é um 
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Silva (1996), analisando os papéis reservados às profissões sociais nesse 

limiar de um novo milênio, descreve o assistente social como: 

 

Um crítico das condições sociais de seu tempo, ao deparar-

se, cotidianamente, com os dilemas da exclusão social em 

suas diversas formas de manifestação, tem que recorrer a 

todos os meios possíveis para refinar sua capacidade 

técnico-profissional; defender-se, também ele na condição de 

trabalhador assalariado, em face de um mercado tendende à 

precarização das relações de trabalho e à deterioração das 

condições sociais de existência dos trabalhadores; fortalecer 

suas alianças e associar seu projeto profissional às lutas 

mais amplas pela democratização social, cultural, política e 

econômica da sociedade. (p.2) 

 

Essa presença estratégica do profissional de Serviço Social na equipe de 

saúde é justificada pelos coordenadores em função do ‘olhar diferenciado’ da 

situação que o assistente social habitualmente tem. 

 

 “O assistente social (...) consegue ter uma leitura daquela 

demanda específica (...) porque tem um olhar mais 

especializado (...) e tendo acesso a esses usuários, ele toma 

conhecimento de outras demandas ou das relações dessas 

demandas em Saúde com outras situações de vida.” (C1) 

 

“O Serviço Social é muito chamado para trabalhar onde 

existe o fenômeno da violência (...) onde existe este 
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focar o trabalho.” (C2) 
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“Então se você tem uma discussão em equipe, não adianta 

aquele paciente sair e ir para precárias condições ou não ter 

para onde ir, ou como ir. E, uma ação meramente 

emergencial, de pressão porque ele tem que sair naquele 

dia. (...) a incidência, pode fazer com que você como 

Assistente Social, com este estudo projete: olha nós temos 

que atender tal coisa porque pode virar epidemia, por 

exemplo.” (C3) 

 

 Assim, percebem uma ‘visão mais abrangente’ do assistente social em 

relação aos demais membros da equipe de saúde. 

 

“As formações em saúde, contemplavam muito a 

especificidade, então o profissional assistente social, ele era 

o único com uma visão de totalidade da área da saúde.”(C2) 

 

“(...) é um dos postos chave é ele o profissional aquele que 

se dedica efetivamente e vai fundo na problemática familiar.” 

(C5) 

 

 A visão mais abrangente propicia a esses profissionais uma ‘escuta 

diferenciada’  das situações enfrentadas pela equipe de saúde. 

 

“(...) falando da questão do estupro, uma pessoa que foi 

estuprada está muito machucada, está machucada na alma, 

na violência que sofreu, na indignação que se encontra, 

então ela precisa de alguém que a escute e não ver a 

quantidade de pontos que irá levar.  É claro que se estiver 
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não estiver, esse primeiro atendimento deveria ser da 

assistente social.” (C2) 
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 Na área da saúde, a prática do assistente social passa pela compreensão e 

busca de estratégias para o enfrentamento dos aspectos sociais, econômicos e 

culturais que interferem diretamente no processo saúde-doença.  Nas equipes de 

saúde, o trabalho profissional não deve limitar-se exclusivamente às questões 

subjetivas dos usuários ou a uma especialização nas diferentes enfermidades 

médicas. (BRAVO E MATOS, 2004) 

 No enfrentamento das questões relativas à saúde, o assistente social deve 

assumir um papel em que as ações são voltadas para a promoção da cidadania, 

da construção e do fortalecimento de redes sociais e de integração entre ações e 

serviços de saúde. (MIOTO E NOGUEIRA, 2006) 

 Thomaz (1999) constata, a partir da experiência vivida na Prefeitura 

Municipal de Santos, que o preparo do assistente social permite o conhecimento 

da realidade com uma visão mais ampliada, ou seja, é aquele profissional com 

uma visão crítica acerca das políticas sociais e a maneira como insere a prática 

profissional o trabalho é desenvolvido com uma expectativa de realizações 

palpáveis no âmbito social. (p.185) 

 Uma ‘perspectiva interdisciplinar de atuação’ presente na prática do Serviço 

Social reforça, na visão dos coordenadores, o reconhecimento de sua presença 

estratégica na equipe de saúde, 

 

“(...) ele tem uma formação para esta generalidade, então 

nas equipes com essa perspectiva interdisciplinar o 

assistente social é muito respeitado, exatamente por isso, ele 

tem uma visão interdisciplinar da área da saúde.” (C2) 

 

“(...) ou temos um trabalho conjunto, com prontuário único, 

onde efetivamente a articulação desses elementos 
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“(...) temos principalmente na estrutura hospitalar uma lógica 

positivista, fechada, hierárquica, que dificulta essa 

concepção socializada de troca de conhecimentos 

integrada.” (C3) 

 

 Construir uma sólida equipe interdisciplinar requer planejamento cuidadoso, 

compromisso e investimento constante. (PINHO, 2006, p. 9) 

 A prática diária dos profissionais de Serviço Social é fundamental na 

construção da integralidade em saúde, na medida em que a ação viabiliza a 

concretização dos princípios da universalidade de acesso e equidade em relação 

aos direitos sociais. (MIOTO E NOGUEIRA, 2006, APUD, PINHEIRO E MATOS, 

2001). 

 Para os mesmos autores, integralidade é entendida como: 

 

(...) princípio dotado de vários sentidos que consistem tanto 

na abordagem do indivíduo na sua totalidade como parte de 

um contexto social, econômico, histórico e político, quanto na 

organização de práticas de saúde que integrem ações de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação.  Além de garantir 

acesso aos diferentes níveis de complexidade da atenção 

em saúde, oferece respostas ao conjunto de necessidades 

de saúde de uma população e não unicamente a um recorte 

de problemas. (p.278) 

 

 Nessa perspectiva, a integralidade está alicerçada em dois pontos básicos, 

que são a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. 

 Mioto e Nogueira (2006) definem a interdisciplinaridade como um processo 

que se desenvolve através de equipes multiprofissionais com o objetivo de integrar 
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postura profissional que perpassa as diversas profissões e viabiliza um olhar 

diferenciado das especificidades. 

Em relação ao conceito de intersetorialidade, a Rede Unidade (2000) e 

Mioto e Nogueira (2006, apud Junqueira, 2004) a entendem como sendo uma 

forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas, cujo objetivo está 

voltado para a superação da fragmentação do conhecimento e das estruturas 

institucionais e, assim, produzir efeitos significativos na saúde da população.  

Constitui-se num desafio na medida em que exige a articulação entre os diferentes 

sujeitos de diferentes setores sociais e os diferentes saberes. 

Thomaz (1999), analisando a experiência da Saúde Pública em Santos, 

aponta o assistente social como profissional com preparo e disponibilidade para 

‘’transpor as barreiras institucionais, rompendo com os tradicionais espaços 

delimitados para o atendimento da população’’. (p.185) 

 À medida que a profissão vai sedimentando novos cenários e práticas de 

atuação, Martinelli (2001) salienta: ‘’é com o movimento do real que temos de 

aprender a dialogar’’ (p.145), e ‘’na medida que estimulamos nossa consciência 

crítica para desvenda-lo, estamos também semeando possibilidades de 

aprendizagem de práticas sociais múltiplas’’ (p.145), práticas essas capazes de 

contribuírem efetivamente para a produção do novo . 

 

 Com a atuação do assistente social, um dos coordenadores aponta a 

possibilidade de, por meio de sua atuação, agregar  ‘maior resolutividade à equipe 

de saúde’. 

 

“A formação do assistente social agrega resolutividade a 

essas equipes multidisciplinares”. (C1) 
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 A atuação do assistente social no campo da saúde reflete um momento de 

transição de papel profissional na equipe de saúde  vivenciada pelos 

profissionais. 

 

 “Tem profissionais atuando, segundo uma linha de formação 

profissional que tem essa visão da interdisciplinaridade (...) A 

outra parcela, com uma formação mais tradicional e um 

trabalho mais solitário, reforça a visão tradicional da 

profissão.” (C1) 

 

“Quantos profissionais tem uma visão paternalista em 

relação a essa questão de saúde-doença (...) ou uma relação 

extremamente autoritária por uma dificuldade de estabelecer 

um vínculo que é de troca, por saber que o outro tem 

possibilidade de seu reconhecimento e auto-reconhecimento 

em seu processo de tratamento e acompanhamento.” (C3) 

 

 Mota e Uchoa (2006), na apresentação do livro “Serviço Social e Saúde: 

Formação e Trabalho Profissional”, colocam a saúde como parte de uma 

totalidade historicamente construída, negando as abordagens instrumentais que 

defendem o mero conhecimento técnico aplicado. 

 

 Apesar do reconhecimento unânime de uma área importante de prática do 

Serviço Social, os coordenadores enfatizam a saúde como um e não como 

único campo de atuação profissional. 

 

 “Ele é um profissional de todas as políticas sociais. Esta é a 

nossa especificidade.” (C2) 
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“Ele não é um profissional específico da saúde. (...) A saúde 

é um dos campos importantes, prioritários, necessários a sua 

atuação profissional, mas não só. (...) Na realidade ele atua 

também na saúde.” (C3) 

 

 Mota e Uchoa (2006) esclarecem que, embora do ponto de vista formal-

legal o Serviço social fosse uma profissão da área da saúde, não o era 

exclusivamente. (p.8). Ressaltam que  existe a preocupação por parte da ABEPSS 

em preservar e fortalecer a formação generalista do assistente social, 

contrapondo-se às especializações precoces. Por outro lado, reconhecem que é 

uma profissão com particularidades e singularidades em diversos espaços sócio 

ocupacionais. Nesse sentido privilegia dentro das Diretrizes Curriculares 

conhecimentos requeridos para a intervenção do assistente social na saúde no 

conjunto das competências da profissão (...).  (MOTA E  UCHOA, 2006, p.8) 

 

 Dessa maneira, a saúde é vista ‘como uma das expressões da questão 

social’.  Com uma proposta generalista de formação, o assistente social deve estar 

preparado para atuar em diferentes campos relacionados com as questões 

sociais, incluindo ai a saúde. 

 

“O assistente social na sua formação profissional, ele 

trabalha com as expressões da questão social no conjunto 

das demandas postas no cotidiano da vida social, sejam 

estas demandas sociais, expressão de demandas sociais, de 

necessidades sociais, sejam elas organizadas como uma 

resposta do Estado em políticas sociais e em políticas 

pública. (...) Sem prevenção, sem alimentação, sem 

condição  de  habitabilidade, sem  saneamento  básico,  sem  
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água potável, então essa relação saúde-doença, ela é para 

além das expressões fenomênicas daquilo que se apresenta 

a primeira vista.” (C3) 

 

 O Serviço Social desenvolve-se como profissão no auge do capitalismo, 

que busca respostas a problemas dele decorrentes. Dessa maneira, realiza uma 

prática que é atribuída pelo capitalismo e assume uma identidade também por ele 

atribuída.  Martinelli, (1989, apud Oliveira, 1987:38) entende que o Serviço Social 

era uma entidade global mítica, acima do mal e abaixo do bem. 

 Iamamoto (2005) esclarece a relação do Serviço Social e a questão social: 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas 

suas mais variadas expressões quotidianas, tais como os 

indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área 

habitacional, na saúde, na assistência social pública etc.  

Questão social que, sendo desigualdade é também rebeldia, 

por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela 

resistem e se opõem. (p.28) 

 

 O assistente social tem, no cotidiano, o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da sua prática profissional e é neste complexo cenário que lhe 

compete decifrar as múltiplas expressões da questão social e as novas 

características que assume na contemporaneidade. (BAPTISTA, 2001; 

IAMAMOTO, 2005) 
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5.2 - A SAÚDE COMO TEMÁTICA ABORDADA NO PROJETO PED AGÓGICO 

DA GRADUAÇÃO 

 
A saúde é reconhecida por todos como temática abordada durante a 

graduação. Neste capítulo, observamos como os coordenadores dos cursos de 

graduação de Serviço Social na cidade de São Paulo relatam sua inserção no 

projeto pedagógico dos cursos. 

 

Na análise temática deste núcleo, identificamos 28 unidades de contexto, 

com 39 unidades de registro, das quais emergiram três grandes categorias: 

 

1. Abordagem curricular da saúde como uma das expressões da 

questão social. 

2. Abordagem curricular da saúde como uma das possibilidades de 

aprofundamento do estudante: escolha da formação. 

3. Abordagem curricular da saúde como temática específica de uma 

unidade curricular. 

 

Uma abordagem curricular da saúde como uma das expressõ es da 

questão social é a maneira mais comum de inserção na graduação em Serviço 

Social 

 

“Ela é trabalhada enquanto política, assim como as outras 

políticas(...) o SUS é trabalhado dentro da disciplina de 

política (...) não tem uma disciplina específica de saúde, 

como não tem de assistência, a gente trabalha o SUAS, a 

LDB, o SUS, mas temos uma carga densa (...) 

principalmente do SUS. (C2) 
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 No cotidiano profissional do assistente social, nos diversos cenários de 

atuação, as mais amplas expressões da questão social constituem a matéria 

prima da sua prática. 

 Entre os teóricos, a definição ou concepção de questão social mais 

difundida no Serviço Social é a de Carvalho e Iamamoto (1995): 

 
A questão social não é senão as expressões do processo de 

formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso 

no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 

como classe por parte do empresariado e do Estado.  É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 

intervenção além da caridade e repressão. (p.77) 

 
 
 A saúde vista a partir de sua concepção ampliada propõe uma mudança na 

tradução das necessidades de saúde da população, assumindo os determinantes 

sociais como estruturantes do processo saúde-doença. Isso significa uma 

mudança  no modelo assistencial.  

 Nesse sentido, o assistente social tem seu campo de trabalho também 

ampliado.  Cada pessoa representa um todo e o atendimento integral considera a 

não-fragmentação da atenção, reconhecendo os fatores sócio-econômicos e 

culturais. (MIOTO E NOGUEIRA, 2006) 

 Vasconcelos (2006), analisando a prática do Serviço Social na saúde, 

realça que o  profissional atua junto a sujeitos sociais que trazem, na própria 

história de vida, as dimensões universais e particulares da questão social. 

Questão essa entendida como expressões históricas e contemporâneas  que 

personificam o acirramento das desigualdades sociais e da pobreza na sociedade 

capitalista brasileira. 

 Para o enfrentamento dessa questão social, Vasconcelos (2006) comenta 

que somente através de uma    efetiva apropriação  de  uma  perspectiva   teórico- 
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metodológica com referências claras e concretas para a ação profissional e que 

permita a reconstrução permanente do movimento da realidade será possível o 

desenvolvimento de práticas mais transformadoras. Ressalta também que a falta 

de leitura crítica do movimento da realidade acentua a distância entre a prática 

profissional e os conteúdos teóricos.  

 A mesma autora explicita que essa capacitação teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa deverá possibilitar ao assistente social a apreensão 

crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade; a análise do 

movimento histórico da sociedade; a compreensão do significado social da 

profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, compreensão esta que 

ultrapassa as fronteiras do nosso país; identificação das demandas 

contemporâneas com o objetivo de formular respostas profissionais para o 

enfrentamento da questão social. 

 Na saúde, a questão social é vista além do atendimento e demanda os 

usuários, mas sem negá-los; significa pensar a profissão e atuar junto a grupos e 

segmentos da classe trabalhadora que têm interesses e necessidades individuais, 

que expressam interesses e necessidades coletivas que só serão enfrentadas 

(diferentes de resolvidas) se identificadas (...).  (VASCONCELOS, 2006, p. 259).  

 A graduação em Serviço Social deve possibilitar o exercício de uma prática 

crítica e propositiva que exige um determinado perfil: profissional que atua nas 

expressões da questão social, formulando e implementando propostas para seu 

enfrentamento por meio de políticas sociais públicas, empresariais, de 

organizações da sociedade civil e movimentos sociais, dotado de formação 

intelectual e cultural generalista e crítica, com capacidade de inserção criativa e 

propositiva no conjunto das relações e no mercado de trabalho. (ABEPSS, 2003) 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Serviço Social 

propõem a organização do projeto pedagógico em ‘núcleos’ que possibilitam ao 

graduando experiências concretas no decorrer da formação profissional: núcleo de  
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fundamentos teórico-metodológicos da vida social, núcleo de fundamentos da 

formação sócio-histórica da sociedade brasileira e núcleo de fundamentos do 

trabalho profissional. 

Esses núcleos englobam um conjunto de conhecimentos que se desdobram 

em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades curriculares 

e outros componentes curriculares.  

Como um conjunto de conhecimentos indissociáveis para a compreensão e 

apreensão das manifestações e do enfrentamento da questão social, a saúde 

encontra-se, nessas propostas, diluída nos três núcleos de formação. 

   

 Em alguns relatos, observam-se ‘inserções pontuais’ da temática saúde no 

projeto pedagógico dos cursos investigados: 

 

 “No último semestre (6º/7º semestres), vamos trabalhar a 

peculiaridade, algumas coisas relacionadas a atenção básica 

de saúde. (...) A temática é trabalhada em mais de um 

momento. (...) Nas oficinas temáticas já no 2º semestre é 

abordado o SUS, depois nas políticas aprofunda.” (C2) 

 

“(...) oficina de trabalho (4º ano) uma das temáticas é: O 

Trabalho do Assistente Social na Área da Saúde.” (C3) 

 

“No nosso currículo temos, além da disciplina clássica de 

Psicologia com dois anos de curso (1º e 2º anos) com uma 

carga horária bastante favorável. (...) Nós temos a disciplina 

de Psicopatologia e Higiene Mental (...) temos, também, uma 

preocupação com a Saúde Pública.  A Faculdade ministra 

uma disciplina com esta denominação, trabalhada em dois 

semestres.” (C5) 
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 Inserções pontuais de temáticas relacionadas com a saúde, no âmbito das 

políticas sociais, remetem-nos à discussão do enfoque disciplinar, ainda 

predominante nos projetos pedagógicos da graduação, que será discutido adiante 

(na terceira grande categoria apontada pelos coordenadores). 

  

Os alunos, quando questionados se tiveram matérias que falavam sobre 

saúde  na faculdade, não foram unânimes em reconhecer essa inserção. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
Gráfico 1 -  Reconhecimento, pelo aluno, de disciplin as sobre  

                                              saúde  na graduação 
 

 

 Dois dos coordenadores relataram uma ‘inserção transversal’  (longitudinal) 

e interdisciplinar da temática saúde como expressão da questão social no projeto 

pedagógico de seus cursos. 

 

 “A temática tem uma transversalidade e uma localização. 

(...) Durante todo o curso a prática vai permeando a 

formação (...) você vai discutir com que instrumento, então 

ele vai pegar na área da saúde o que precisa conhecer (...)” 

(C3) 
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“Disciplina de Oficina de Formação Profissional, ela percorre 

do primeiro ao último ano semestre (...)” (C4) 

  

“(...) nas várias manifestações da questão social e 

enfatizando a importância de um trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional em equipe (...) 4º ano, eles vão ter alguns 

exercícios, um pouco nessa direção, interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, os vários espaços e as complexidades 

diferenciadas onde ele atua (...) (C3) 

 

 Rodrigues On (2006) esclarece que o Serviço Social é interdisciplinar por 

excelência, ou seja, articula diferentes conhecimentos de modo próprio num 

movimento crítico entre prática-teoria e teoria-prática.  A autora pensa a 

interdisciplinaridade não como um método de investigação, uma técnica didática, 

um instrumento utilitário, um princípio de homogeneização, ou um modelo 

metodológico e sim como uma postura profissional que permite o trânsito no 

“espaço da diferença” com sentido de busca, de desvelamento da pluralidade de 

ângulos que um objeto investigado é capaz de proporcionar e que diferentes 

formas de abordar o real podem trazer. No entanto, não é uma prática fácil, pois 

sentimos dificuldade em conviver com as diferenças. 

A interdisciplinaridade entendida como interação ou complementaridade 

entre as várias disciplinas exige uma profunda imersão no trabalho cotidiano, 

requer disponibilidade para poder trocar, aprender e ensinar na intervenção 

profissional  e, como essência, exige postura solidária e coerência entre pensar e 

agir. (SEVERINO, 1989; FAZENDA, 2001; TEIXEIRA E NUNES, 2004) 

 Batista (2006) chama atenção para dois planos - epistemológico e prático – 

importantes  para a compreensão da interdisciplinaridade no ensino médico, que 

pode ser ampliado para o ensino de Serviço Social.  O primeiro volta-se para a 

articulação, trazendo  a questão da mediação  e da intersubjetividade (p.6).  Nesse  
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sentido, essa mediação significa avançar para além dos muros da abordagem 

biologicista na direção das condições de vida concreta.  No segundo, a 

aprendizagem do aluno deve se vincular à prática e ao cotidiano, evidenciando 

que aprender e fazer apresenta dinâmicas de conexão, complementaridade e 

atribuição de significados. (p.6) 

 A proposta de integralidade e incorporação da concepção ampliada de 

saúde coloca um desafio para as diferentes profissões de saúde; um encontro de 

múltiplos saberes e fazeres que implique a alteração de rotas na divisão disciplinar 

clássica do conhecimento científico e, como conseqüência, a formação de um 

profissional com competências agregadas além do saber fazer. 

 Nesse momento, a interdisciplinaridade é um tema relevante no cenário de 

formação profissional, que não fere a especificidade das profissões e tampouco 

seus campos de especialidade. (BATISTA, 2006; RODRIGUES ON, 2006) 

 Dialogando com Furlanetto (2004), percebemos que a Interdisciplinaridade 

é abordada como uma nova atitude frente ao conhecimento, na qual as práticas 

vão ocorrer na medida em que um novo olhar, capaz de aproximar, afastar e 

atravessar, ou seja, ver além do real, vai sendo construído.   

 

Em alguns projetos de graduação, a abordagem curricular  da saúde 

como uma das possibilidades de aprofundamento do es tudante  é uma das 

estratégias para a formação do assistente social.  A saúde é assim aprofundada 

na graduação como uma escolha do próprio aluno. 

 

“Nós temos uma disciplina que a partir do 4º semestre (...) os 

alunos são agrupados com no máximo 15 estudantes por 

grupo e geralmente é feita a subdivisão, um grupo de saúde, 

outro mais voltado para a assistência e estes alunos terão a 

supervisão direta de um professor que entende dessa área 

para trabalhar a área na qual ele esteja fazendo um estágio 

para sua formação profissional”. (C2) 
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“Núcleos temáticos: são espaços pedagógicos (...) onde o 

aluno durante o seu processo de formação, a partir do 4º 

período, deve percorrer cinco núcleos temáticos (...) e uma 

dessas temáticas é o Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida 

(...) congrega alunos dos 2º, 3º e 4º anos na temática (...) 

não é uma disciplina, a cada semestre, professores e alunos 

constroem uma temática (...) É agora os alunos que vão para 

o Núcleo de Saúde, obviamente esses tem um 

aprofundamento, uma vivência maior, porque as políticas são 

muitas e num curso de graduação de 4 anos, é por isso que 

o curso é generalista (...) (C3) 

 
Nesses casos, observa-se uma tendência de abordagem da temática saúde 

como “escolha” do aluno, induzindo a uma estratégia de possível especialização 

na graduação em detrimento de uma formação generalista do assistente social. 

A formação profissional generalista é aquela que permite entender e atuar 

nos diversos espaços ocupacionais ou, como complementa a Comissão de 

Orientação e Fiscalização Profissional – COFI – CFESS,  permite a apreensão das 

questões sociais e psicossociais pautadas numa  base teórico-metodológica em 

que se gestam as políticas sociais.  

Neste sentido,  Mourão et al. (2006)  esclarecem que: 

 
(...) considerando a formação generalista (...) e sua inserção na 

área da saúde, tornou-se imprescindível afunilar conhecimentos 

peculiares da política de saúde, desde o movimento da Reforma 

Sanitária e seus desdobramentos, até o conhecimento 

epidemiológico, modelos tecno-assistenciais, planejamento e 

gestão de serviços de saúde, entre outros. (p.353)   

 
No estágio curricular, a saúde ‘é uma das possibilidades de inserção prática 

do aluno’.   Um dos  coordenadores relata a supervisão acadêmica de seu estágio  
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desenvolvida com um enfoque generalista (a saúde como uma das possibilidades 

de supervisão) 

 

 “Existe uma intersecção das várias áreas.  Não tem uma 

supervisão só de quem está na saúde, só de quem está na 

habitação.  Temos todo um trabalho onde juntos: o aluno, o 

supervisor acadêmico e supervisor de campo para construir 

esses plano de estágio (...) onde todos esses sujeitos, são 

sujeitos num processo, com papéis diferenciados (...) (C3) 

 

O estágio supervisionado faz parte da formação do assistente social e é 

essencial a ela, e é o local apropriado para o treinamento do papel profissional. 

Sob essa perspectiva, o  estágio deve(ria) assumir uma dimensão de ensino-

aprendizagem operacional, dinâmica e criativa que proporcione oportunidades 

educativas e gere reflexões dos modos de ação profissional e de sua 

intencionalidade, desenvolvendo, no estagiário, a consciência de sua ação. 

(Buriolla, 1995). A autora esclarece que: 

 

(...) existe, queiramos ou não, um descompasso, uma 

defasagem entre o ensino teórico e a prática supervisionada 

do aluno, acompanhada de uma ausência de parâmetros 

sobre Supervisão legitimados pela profissão. (14) 

 

Para a autora, essa realidade cai diretamente na prática profissional e se 

reflete  no campo de estágio, portanto entra em jogo, aqui, o processo ensino-

aprendizagem e a formação do futuro profissional, entre outros fatores, pelo 

despreparo do assistente social em exercer a ação supervisora. 

A autora continua ainda explicando que o Serviço Social dispõe de um 

leque  de conteúdo muito vasto e complexo, mas dinamicamente inter-relacionado,  
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de natureza pessoal, pedagógica, educacional, profissional, contextual, enfim 

conteúdos relacionados à formação profissional ( ...).  (p.162).  

Especificamente no estágio, mais de 50% dos alunos entrevistados não 

identificaram a presença de experiências práticas de atuação do assistente social 

na área da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gráfico 2 – E xperiências do estágio na área da saúde 

 

 

Uma abordagem curricular da saúde como temática específ ica de uma 

unidade curricular foi relatada como estratégia utilizada no projeto pedagógico 

de um dos cursos investigados.  Nesse caso, a temática saúde foi abordada no 

projeto pedagógico com um ‘enfoque disciplinar’. 

 

“Esse tema específico ocupa um semestre do curso.  Temos 

uma disciplina que aborda uma área de intervenção do 

serviço social (...) saúde” (C1) 

 

Furlanetto (2004) comenta que esse enfoque representa um tipo de 

conhecimento organizado que enquadra os saberes apoiado nas tradições de uma 

disciplina. 
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Particularmente na saúde, o currículo disciplinar é, majoritariamente, 

adotado no ensino superior em nosso país. Para Maia (2004), esse tipo de 

estrutura disciplinar leva ao planejamento baseado em conteúdos, não em 

objetivos, e essa fragmentação tem reflexos na tendência à especialização. 

Um dos coordenadores do curso aponta para o desafio de uma 

‘uniformidade do conteúdo’ quando a instituição oferece o curso em horário e/ou 

campus diferente.  

 

“Às vezes é possível atribuir uma disciplina a um mesmo 

professor para todas as turmas existentes.  Esta é a diretriz, 

para que os enfoques e conteúdos sejam trabalhados da 

mesma forma com todos os estudantes.  Quando não é 

possível manter essa diretriz e a disciplina passa a ser 

trabalhada com mais de um professor, na semana de 

planejamento os professores costumam fazer a discussão do 

plano de ensino e a sua atualização, com a incorporação das 

suas questões e abordagens, para trabalharem da forma 

mais unificada possível.” (C1)  

 

Um ‘enfoque teórico/prático’ e ‘problematizador’ para a abordagem da 

saúde é apontado como estratégia de melhoria do processo ensino-aprendizagem 

na graduação. 

 

“A estrutura dessa disciplina tem um enfoque teórico/prático, 

os alunos trabalham com visitas técnicas e a dinâmica passa 

pela discussão da legislação social específica.” (C1) 

“A visita é precedida do estudo da legislação do SUS e da 

construção de um roteiro de observação e de entrevista aos 

profissionais de lá (...) fazem um relatório da visita, que é 

debatido  em  sala  de  aula e  aí  se tenta fazer  uma relação  
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daquilo que viram e vivenciaram durante a visita, com os 

aspectos mais teóricos e jurídicos.” (C1) 

 

 O conceito de ensinar tem sido amplamente discutido e não pode ser 

entendido como aquele modelo denominado tradicional ou de transmissão de 

conteúdo e centrado no professor. Especificamente em relação ao Serviço Social, 

Nicolau (2004) esclarece que o processo formativo se faz além da aparente 

linearidade da transmissão de teorias (p.84).  Chama a atenção para o risco, 

sobretudo nas profissões que têm como objeto direto a intervenção no social,  de 

a formação acadêmica tornar-se abstrata.  Por outro lado, essa formação vai-se 

confrontar diretamente com a prática concreta presente no cotidiano das 

instituições.  A mesma autora afirma que, se a formação não se articula a este 

exercício refletindo-o criticamente e iluminando-o criativamente, cairá no vazio (...). 

(p.85) 

Batista et al (2005), ao discorrerem sobre a Pedagogia da problematização, 

comentam que ela está ancorada nos pressupostos de Paulo Freire, pelos quais, 

através do movimento de ação-reflexão-ação, estimula-se o estudante a quebrar a 

barreira de apenas receber os conteúdos formatados pelo professor e agregar sua 

rede de determinantes contextuais.  A perspectiva da interdisciplinaridade 

presente nessas metodologias rompe com as fronteiras disciplinares na medida 

em que integra e estimula as interações entre os indivíduos e o social, a busca 

pelo conhecimento e a parceria com outros.  

 Apesar dessas diferentes alternativas nos projetos pedagógicos dos cursos, 

de uma maneira geral, os alunos consideram os conteúdos relacionados à saúde 

ainda insuficientes na graduação.  
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                            Gráfico 3 – Reconhecimento do conteúdo das  
                                                            disciplinas sobre saúde 

 

Em relação aos docentes responsáveis pelo desenvolvimento dessa 

temática, a grande maioria apontou que eles possuem ‘experiência específica na 

área da saúde’ 

 

“Uma pessoa que tem uma inserção na área profissional e 

no campo de pesquisa também, faz tempo que desenvolve 

pesquisas especificamente em reabilitação, mas também 

com sub-temas relacionados: humanização do atendimento, 

terceira idade.”. (C1) 

 

“São professores que tem inserção na área da saúde. Temos 

professores que fizeram mestrado ou especialização em 

saúde”. (C2) 

 

“Pela saúde, a professora tem uma vastíssima experiência 

em previdência. Trabalhou como assistente social na 

Previdência Social durante muitos anos e depois ela 

acompanhou como sindicalista na CUT os programas de 

Saúde do trabalhador e vem se dedicando a esses estudos 

na área de saúde e previdência.” (C3) 
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“Todos tem sua formação específica: Psicopatologia, 

médico; Saúde Pública, assistente social especialista em 

saúde pública”. (C5)   

 

 Com um enfoque generalista na formação e a saúde aparecendo, em 

alguns projetos pedagógicos, inserida no campo maior das Políticas, o docente 

responsável pode ‘não ter uma inserção direta na área’, como esclarece dois 

coordenadores. 

 

“(...) não tem inserção na área da saúde especificamente, 

mas tem uma inserção grande em políticas sociais de forma 

geral”. (C1) 

 

“Com Política, assistente social, que necessariamente não 

da área da saúde, ela trabalha hoje na área da assistência.” 

(C4) 

 

 Os entrevistados reconheceram, também, a importância do ‘conhecimento 

específico para a docência em Serviço Social’ 

 

“O profissional só de outra área, não consegue ter uma 

dimensão do Serviço Social se não tiver um pezinho lá na 

formação, então a maior parte dos nossos professores eles 

tem as duas formações, ou um mestrado ou uma 

especialização na área do Serviço Social. (...) Mesmo os 

professores que não fizeram diretamente um curso de 

Serviço Social, eles tem um olhar diferente para o social” 

(C2) 
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“São profissionais que tem um acúmulo teórico e um 

acúmulo prático nas áreas (...) são profissionais que vem 

construindo a sua trajetória histórica e acadêmica, muito 

pautada na inserção teórica, na inserção prática, na inserção 

política e profissional nesses espaços (...) são pessoas que 

de fato conhecem por dentro essa temática, que estudam, 

que acompanham.” (C3) 

 

“Nosso corpo docente é constituído de pessoas que não 

apenas têm bastante experiência como têm uma bagagem 

cultural, técnica e organizacional.  Temos doutores, mestres 

e especialistas, o corpo docente é qualificado”. (C5) 

                                                     

Batista (2005) comenta que a docência em saúde é uma prática social 

complexa e interdisciplinar que articula teoria e prática mediando a construção de 

saberes e orientando atuações de outras duas práticas sociais – a saúde e a 

educação. (p.285). 

Nesse momento em que todos os cursos superiores em saúde passam por 

transformações curriculares e metodológicas, o autor esclarece que a 

compreensão do trabalho do professor universitário na saúde implica articular 

dimensões institucionais, pessoais e coletivas, entendendo que o olhar crítico-

reflexivo sobre esse trabalho como prática social será configurado na inter-relação 

de várias perspectivas. 

Castanho (2002) e Batista (2005) ressaltam a existência do mito em torno 

da ‘história natural da docência em saúde’, pelo qual tornar-se professor não foi 

uma opção inicial ou basta(va) ser um bom profissional para ser um bom 

professor. Para Batista (2005), é recente o movimento no sentido da necessidade 

de uma formação específica, contínua e sistemática e assumida como processo 

que envolve, além do interesse individual, o interesse institucional de propiciar 

espaços de formação.  
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Quando questionamos os alunos em final de curso sobre o preparo que a 

graduação lhes proporcionou para atuação na área da saúde, 32% não possuíam 

opinião formada. 

 

                                        

 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
 
                                        Gráfico 4 – Reconhecimento do preparo da graduação 
                                                           para atuação na área da saúde 

 

 

Apenas 20% reconheceram que a graduação os preparou para atuar como 

membros de uma equipe de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                           Gráfico 5 – Preparo para atuar em uma equipe de saúde 
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No entanto, a maioria afirmou sentir-se preparada para entender o Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        Gráfico 6 – Reconhecimento do preparo da graduação 
                                                           para entender o SUS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

14%

23%

30%

26%
Discordo
inteiramente
Discordo
parcialmente
Sem opinião
formada
Concordo

Concordo
inteiramente



 91 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                            Renoir. Recordação 

 

                                                   

 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerações Finais 

 

 O desenvolvimento deste estudo com o propósito de investigar a formação 

profissional do assistente social e a prática na área da saúde ampliou 

consideravelmente minhas reflexões acerca dessa prática e formação. Falar da 

inserção do Serviço Social na área da saúde significa falar de uma prática, como 

vimos no referencial teórico, que se confunde com o próprio surgimento do Serviço 

Social como profissão. 

 Ainda que esta pesquisa esteja circunscrita a uma investigação local - o 

município de São Paulo -  entendemos apontar dados  significativos para o cenário 

nacional, visto que São Paulo foi a pioneira na implantação do curso de graduação 

de Serviço Social no Brasil e, posteriormente, de pós-graduação (mestrado e 

doutorado),  representando instância de grande reflexão sobre o ensino além de 

significativa produção científica. 

 O presente estudo nos mostrou que a saúde, com toda sua história, 

complexidade e relevância tem reconhecimento unânime, seja por parte dos 

coordenadores, seja em relação aos estudantes, como importante campo de 

atuação do assistente social. 

 Além disso, os coordenadores apontam a saúde como área de grande 

demanda para o Serviço Social, constituindo o campo com maior empregabilidade 

nessa área de conhecimento. É importante salientar que, a partir da implantação 

do Sistema Único de Saúde com sua proposta de integralidade e concepção 

ampliada de saúde, o Serviço Social passou a ser reconhecido como 

imprescindível nas questões relacionadas à saúde. Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde englobou oficialmente o Serviço Social dentre as profissões de saúde.   

Os coordenadores reconhecem também o assistente social como membro 

de uma equipe de Saúde.    No entanto, observa-se  ainda  um   desconhecimento  
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entre os membros da equipe em relação à identidade profissional e a 

especificidade de atuação do assistente social.  Por outro lado, existem hoje dois 

tipos de profissionais no mercado de trabalho: aqueles oriundos de uma formação 

mais tradicional e, como conseqüência, uma atuação mais isolada e aqueles com 

a linha de formação alicerçada na interdisciplinaridade. 

Por outro lado, o assistente social é visto na equipe como aquele 

profissional com preparo que permite o conhecimento e reconhecimento da 

realidade em várias dimensões.  Essa capacidade de apreensão (olhar e escuta 

diferenciada) é apontada como presença estratégica dentro da equipe de Saúde.  

A perspectiva interdisciplinar de atuação do assistente social reforça sua presença 

na equipe, possibilitando, com isto, maior resolutividade. 

 Para atender a essa complexa e ampla prática, que constitui a área da 

saúde, os coordenadores afirmam que essa temática é abordada na graduação.   

A análise das entrevistas mostrou três formas de inserção da saúde nos projetos 

pedagógicos dos cursos: abordagem curricular como uma das expressões da 

questão social; abordagem curricular como uma das possibilidades de 

aprofundamento do estudante e abordagem como temática específica de uma 

unidade curricular. 

 Na primeira inserção, a saúde tem sido abordada principalmente dentro da 

disciplina de política.  Nesse sentido, ela é vista a partir da sua concepção 

ampliada.  Como política, tem ‘inserções pontuais’ e, em um dos cursos, tem 

‘inserção transversal’ (longitudinal).   

 Na segunda  categoria de inserção, a saúde deixa de compor uma proposta  

de formação generalista, assumindo uma perspectiva de especialização já na 

graduação.  Isso não acompanha a tendência atual apontada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Serviço Social, que preconiza a formação 

generalista na graduação. 
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  Na terceira categoria de inserção, a saúde assume um ‘enfoque disciplinar’,  

na graduação.  Esse enfoque, ainda predominante em nosso país, tem sido 

amplamente discutido como fragmentador do processo de formação, apontando 

para a necessidade de uma perspectiva interdisciplinar que rompa com  fronteiras  

propiciando integração e interação entre os indivíduos e o social. 

 Os alunos em final de curso apontam dados relevantes sobre o 

ensino/aprendizagem da saúde na graduação: 

• Pouco mais da metade reconhece a presença de disciplinas sobre 

saúde na graduação. 

• Considera insuficientes os conteúdos relacionados a essa temática.  

• Nas experiências, em campo de estágio, apenas 28% identificam a 

presença de práticas de atuação do assistente social na área da 

saúde. 

• Da amostra pesquisa 32% não possuem opinião formada quando 

questionados sobre o preparo que a graduação lhes proporcionou 

para atuação na área da saúde. 

• Apenas 20% reconhecem que a graduação os preparou para atuar 

como membros de uma equipe de saúde. 

• No entanto, 56%  afirmam sentir-se preparados para entender o 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Os resultados desta pesquisa apontam para a complexidade do ensino da 

saúde na graduação em Serviço Social.  Observamos que aprender, exercer e 

ensinar a profissão de assistente social vai além da aquisição dos conhecimentos 

durante a graduação e/ou treinamento de alguns procedimentos técnicos no 

período de estágio ‘obrigatório’.  Na área da saúde, trata-se de um processo em 

que se aprende e se ensina a lidar com o ser humano em momentos de maior 

fragilidade e naquilo que ele tem de mais precioso. 
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Pensar nos desafios postos aos profissionais de saúde hoje, entre eles uma 

atuação em equipe interdisciplinar,  é pensar que esses desafios não devem estar 

imputados apenas aos atores que se colocam na linha de frente, mas 

especialmente às instituições formadoras, constituindo relevante desafio de 

readequação de seus projetos político pedagógicos. 
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Anexo 1 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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Anexo 1 

 

Anexo 1  – Roteiro da entrevista que foi aplicada aos  coordenadores de curso das 

cinco escolas de Serviço Social, pesquisas da cidade de São Paulo 

 
 
I - IDENTIFICAÇÃO 
 
 1 – Dados do Coordenador 
 
 Nome: _______________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 Instituição: ___________________________________________________ 
 
 Tempo de formado: ____________________________________________ 
 
 Tempo de coordenação: ________________________________________ 
 
 Titulação: ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 Experiências: _________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 
 
 2 – Dados do Curso 
 
 Tempo do curso na instituição: ___________________________________ 
 
 Turno: _______________________________________________________ 
 
 Número de vagas: _____________________________________________ 
 
 Taxa média de evasão: _________________________________________ 
 
 Número de docentes: ___________________________________________ 
 
 



 111 

Anexo 1 

 
 
 
II - ENTREVISTA 

 

1. Considerando o mercado de trabalho, quais são as principais áreas de 

atuação do Assistente Social, atualmente? 

 

2. Você considera a área da Saúde, como um relevante campo de 

atuação para o Assistente Social?  Como vê a prática do Assistente 

Social nesta área? 

 

3. Na sua concepção, o Assistente Social é um profissional da área da 

saúde?  O Assistente Social se vê como um membro da equipe de 

saúde?  Os outros profissionais da equipe considera o Assistente 

Social membro dela? 

 

4.  A temática Saúde vem sendo abordada/trabalhada durante a 

graduação?  Como? 

 

5. Em que momento do curso a temática Saúde é inserida?  De que 

forma? 

 

6. Quem são os docentes responsáveis por este ensino?  Qual a 

formação deles? 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 
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Anexo 2 

 

 

Anexo 2  – Roteiro de questionário que foi aplicado à amostragem dos alunos de 

4º. Ano  dos cursos de Serviço Social das cinco escolas pesquisadas da cidade de 

São Paulo. 

 

Escala de Likert 

 

 

( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 

 

 

    

◄   

 

 

 

 

1. O trabalho em Hospital ou Posto 

de Saúde é um campo relevante 

para a atuação profissional do 

Assistente Social. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

2. Tive matérias que falavam sobre 

Saúda  durante a faculdade. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

3. O conteúdo das matérias sobre 

Saúde  foi suficiente para 

trabalhar  nesta área. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

Discordo 
Inteiramente 

Concordo 
Inteiramente 
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4. A faculdade me preparou para                        

atuar como membro de uma 

equipe de saúde. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

5. Aprendi a diferenciar uma UBS 

de um hospital de alta 

complexidade. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

6. Uma mãe que acaba de ter um 

bebê e declara que não quer a 

criança. 

O curso me preparou para atuar 

nesta situação 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

7. A esposa de um paciente que 

está internado e lúcido, morre 

subitamente e os filhos não 

contam o ocorrido . 

O Serviço Social é chamado para 

atuar junto ao paciente, a família e a 

equipe. 

O curso me preparou para atuar 

nesta situação. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

 

8. Paciente recebeu orientação e foi 

preparado para cirurgia, na 

véspera decide que não quer 

fazer. 

O curso me preparou para atuar 

nesta situação. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 
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9. O estágio contemplou 

experiências do cotidiano de 

atuação do Assistente Social na 

área da saúde. 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

10. O curso me preparou para 

entender o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 

11. Considero-me preparado(a) para 

a atuação nesta área 

 

 

( 1 )        ( 2 )        ( 3 )        ( 4 )       ( 5 ) 
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                                                                                                                                                 Anexo 3 
 
 
 

Quadro Sinóptico 

Análise Temática: Núcleo Direcionador 1 

 

 
 
 

“A SAÚDE COMO CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSI STENTE 

SOCIAL” 
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Anexo 3 – Quadro Sinóptico:  
Análise Temática do Núcleo Direcionador – 1 

 
“A SAÚDE COMO CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSI STENTE SOCIAL” 

 
 

Unidades de Contexto – UC 
 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias – C 

 
UC-1 – sinto que há, por um lado, uma deficiência muito grande de 
pessoal de Serviço Social para o trabalho em saúde. 
 
 
 
 
UC-2 – Parece-me que terá uma expansão, por exemplo, na área de 
saúde mental.  Esse campo faz parte um pouco, já que tenho alguma 
pesquisa na área de dependência química.  Saiu um decreto, agora 
em Setembro/2006, criando o Sistema Nacional sobre Drogas e 
possibilitando uma certa expansão dos CAPs, que são Unidades de 
Saúde, especializadas nesse tipo de atenção. 
 
UC-3 – o trabalho na área da saúde, como todo trabalho no serviço 
público em geral, tem sofrido também essa precarização por conta 
da onda neoliberal e da pressão muito grande sobre os sistemas 
públicos.  O país tem sofrido uma orientação de política econômica e 
de política social que não responde às demandas sociais, então a 
pressão sobre os serviços existentes é muito grande, e isso torna o 
trabalho, não do Serviço Social, muito intenso e precário, também no 
que se refere à qualidade do atendimento. 

 
UR-1 – sinto que há uma deficiência de pessoal de 
Serviço Social para o trabalho em saúde. 
 
 
 
 
 
UR-2 – Parece-me que terá uma expansão, por 
exemplo, na área de saúde mental. 
 
 
 
 
 
UR-3 - a pressão sobre os serviços existentes é 
muito grande, e isso torna o trabalho, não do 
Serviço Social, muito intenso 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Número insuficiente de 
profissionais 

 
 
 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Expansão do mercado de 
trabalho 

 
 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Área de grande pressão 
social 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro – UR 

 
Categorias – C 

 
 
 
UC-4 – Minha opinião é que é uma presença estratégica nas 
atenções à saúde, porque o Assistente Social tem essa formação 
generalista e ele consegue ter uma leitura daquela demanda 
específica que, às vezes, outros profissionais não têm,  porque tem 
um olhar mais especializado. 
 
 
 
UC-5 – Então o Assistente Social é capaz de ver o que está em 
torno, genericamente falando, a formação do Assistente Social 
permite que ele mapeie outras relações, outros pertencimentos 
daquele usuário e do seu grupo familiar, e também, as relações das 
situações específicas que se apresentam com outras dimensões da 
vida dessas pessoas.  Os atendimentos, as atenções em saúde 
precisam se articular a outras formas de atenção também. 
 
 
 
UC-6 – O Assistente Social, ao fazer o atendimento no campo da 
Saúde, imagino que, tendo acesso a esses usuários, ele toma 
conhecimento de outras demandas ou das relações dessas 
demandas em saúde com outras situações de vida que, também, 
precisam de atenção, e ele consegue até certo ponto, com todas as 
dificuldades que existem aí, estabelecer essa atenção em rede.  Ele 
orienta, ele encaminha para outros serviços 
 

 
UR-4 –  é uma presença estratégica nas atenções 
à saúde 
 
 
UR-5 - o Assistente Social ... consegue ter uma 
leitura daquela demanda específica ... porque tem 
um olhar mais especializado. 
 
 
 
UR-6 -  as atenções em saúde precisam se 
articular a outras formas de atenção também. 
 
 
 
 
 
 
 
UR-7 -  conhecimento de outras demandas ou das 
relações dessas demandas em saúde com outras 
situações de vida 
 
 
UR-8 – ele consegue ...  estabelecer essa atenção 
em rede.  Ele orienta, ele encaminha para outros 
serviços 
 

 
PRESENÇA ESTRTÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 
 
PRESENÇA ESTRTÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 

 
 
PRESENÇA ESTRTÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Atenção em rede 
 
 
 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Atenção em rede 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-7 – E tenta se integrar também, do ponto de vista técnico, nas 
unidades de saúde com esses outros olhares, as outras 
especializações das equipes que compõem o atendimento em 
saúde.  Por isso considero uma presença estratégica, a formação do 
Assistente Social agrega resolutividade a essas equipes 
multidisciplinares. 
 
 
 
 
UC-8 – E já tem profissionais atuando, em tese, segundo uma linha 
de formação profissional que tem essa visão da interdisciplinaridade 
das atenções, você já tem esse profissional presente no mercado, 
então eu diria que hoje, uma parcela dos outros profissionais, com 
certeza percebem a importância do Assistente Social que se sente e 
se coloca como membro dessas equipes. 
A outra parcela, com uma formação mais tradicional e um trabalho 
mais solitário, reforça a visão tradicional da profissão, ainda muito 
presente nas outras áreas de saber e de intervenção.  E embora o 
sistema de saúde já obrigue a um trabalho conjunto.  Imagino que 
essa persistência de uma intervenção mais tradicional crie muitas 
dificuldades no cotidiano da atenção aos usuários, na qualidade 
dessa atenção. 
 

 
UR-9 - integrar, do ponto de vista técnico, nas 
unidades de saúde com esses outros olhares ... 
uma presença estratégica 
 
 
UR-10 – a formação do Assistente Social agrega 
resolutividade a essas equipes multidisciplinares 
 
 
 
UR-11 – tem profissionais atuando, segundo uma 
linha de formação profissional que tem essa visão 
da interdisciplinaridade (...)  A outra parcela, com 
uma formação mais tradicional e um trabalho mais 
solitário, reforça a visão tradicional da profissão 
 
 
 
UR-12 – uma parcela dos outros profissionais, 
com certeza percebem a importância do 
Assistente Social que se sente e se coloca como 
membro dessas equipes 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Atenção em rede 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Resolutividade 
 

 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL  NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Heterogeneidade da 
formação 
- Formação emancipatória 

             - Formação tradicional 
           
RECONHECIMENTO DO 
ASSISTENTE SOCIAL COMO 
MEMBRO DE UMA EQUIPE DE 
SAÚDE 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-9 – Você pergunta, e é muito interessante isso, para um 
acadêmico, um médico, um psiquiatra, um enfermeiro, um 
nutricionista, um educador, para alguém da população, um usuário 
do Serviço Social – quem é o Assistente Social?  As respostas são 
muito parecidas e ainda correspondem àquele padrão do Serviço 
Social tradicional, assistencialista.  Então esse é um trabalho-de-
parto lento.  Através da prática, de novos tipos de inserção, 
conseguir dar visibilidade a essa proposta de Serviço Social que é 
uma proposta emancipatória, que se insere nesses vários meios de 
intervenção, inclusive na Saúde, com este olhar de se buscar um tipo 
de atenção ao usuário que seja uma atenção de qualidade e 
estimule o desenvolvimento da cidadania, através, inclusive, das 
atenções a saúde.  Não sei lhe dizer se no campo da saúde esse 
olhar das outras áreas para o Serviço Social já sofreu alguma 
modificação nessa direção. 
 

 
UR-13 – quem é o Assistente Social? 
As respostas são muito parecidas e ainda 
correspondem àquele padrão do Serviço Social 
tradicional, assistencialista. 
 
 
UR-14 - uma proposta emancipatória, que se 
insere nesses vários meios de intervenção (...) 
com este olhar de se buscar um tipo de atenção 
ao usuário que seja uma atenção de qualidade e 
estimule o desenvolvimento da cidadania 

 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Desconhecimento dos 
membros da equipe 

 
 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Desconhecimento da 
especificidade/ potencial 
de atuação do Assistente 
Social pela equipe 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-10 – Agora, de fato os campos que mais absorvem o Serviço 
Social, são área da Saúde e área da assistência.  A última pesquisa 
nacional feita pelo Conselho Federal, continua indicando a área da 
Saúde como a principal e logo em seguida a área da assistência.  
Com a expansão hoje da política de assistência num Sistema Único 
de Assistência Social que é o SUAS, foi implantado no ano passado, 
eu tenho a impressão que isso terá uma nova repaginação, uma 
nova expansão da necessidade do profissional de Serviço Social.  
Para a área da política, da assistência, ele não é o único profissional, 
mas ele é um profissional fundamental para a área da assistência.  
Mas mesmo assim, até hoje todas as pesquisas apontam que a área 
da Saúde é a área que mais absorve no mercado o Assistente 
Social. 
Com certeza, ele é um profissional da Saúde como ele é um 
profissional da assistência, como ele é um profissional da habitação.  
Ele é um profissional de todas as políticas sociais.  Esta é a nossa 
especificidade.  Nós lidamos com as políticas para favorecer o 
acesso a essas políticas e para que a gente possa trabalhar com a 
justiça social e com a cidadania.  Então o Assistente Social é um 
profissional da Saúde e é importante , tanto é que o mercado o 
absorve, e por absorve-lo tem um indicativo que ele é necessário, se 
não, não o absorveria. 
 

 
UR-15 -  os campos que mais absorvem o Serviço 
Social, são área da Saúde e área da assistência 
 
 
 
UR-16 - A última pesquisa nacional feita pelo 
Conselho Federal, continua indicando a área da 
Saúde como a principal 
 
 
 
UR-17 - até hoje todas as pesquisas apontam que 
a área da Saúde é a área que mais absorve no 
mercado o Assistente Social. 
 
 
 
UR-18 -  Ele é um profissional de todas as 
políticas sociais.  Esta é a nossa especificidade.   
 
 
UR-19 - Então o Assistente Social é um 
profissional da Saúde e é importante , tanto é 
que o mercado o absorve, e por absorve-lo tem 
um indicativo que ele é necessário 
 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL  

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
 
RECONHECIMENTO DA SAÚDE 
COMO CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-11 – O problema é que dentro da estrutura da Saúde, ele não 
era considerado um profissional da área da Saúde.  Foi no ano 
passado (2005) que oficialmente ele foi considerado um profissional 
da área da Saúde, embora estivéssemos em grande quantidade e 
qualitativamente trabalhando na área da Saúde, então é uma luta 
ainda esse reconhecimento.  Claro que ainda não é um 
reconhecimento explicito.  Não é porque foi determinado que ele é 
um profissional da área da Saúde, que o médico vai reconhecer 
como profissional da área da Saúde, mas é um passo importante, 
porque é um reconhecimento oficial que esse profissional é 
necessário para as equipes de Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
UC-12 – Eu ouvi de um médico/diretor de hospital que trabalha com 
aborto legal e violência sexual, ele deu um depoimento lindíssimo.  
Ele falou numa abertura de um evento do hospital dele que ia tratar 
da violência sexual “...se ele fosse uma mulher que havia sido 
estuprada e não tivesse com uma situação de risco de saúde, com 
uma hemorragia, com rompimento de útero, com algo que pusesse 
em risco a vida dela, eu não gostaria de ser atendido por um médico, 
eu gostaria de ser atendido por uma Assistente Social, como 
primeiro atendimento no Pronto Socorro.”  Ele falou “eu aprendo com 
essas profissionais, a escuta que elas tem, o olhar que elas tem para 
o fenômeno com que se trabalha”. 
 

 
UR-20 - dentro da estrutura da Saúde, ele não era 
considerado um profissional da área da Saúde.  
Foi no ano passado (2005) que oficialmente ele foi 
considerado um profissional da área da Saúde, 
embora estivéssemos em grande quantidade e 
qualitativamente trabalhando na área da Saúde 
 
 
 
UR-21 - ainda não é um reconhecimento explicito.  
Não é porque foi determinado que ele é um 
profissional da área da Saúde, que as outras áreas 
vão reconhecer ...  importante, porque é um 
reconhecimento oficial que esse profissional é 
necessário para as equipes de Saúde 
 
 
 
UR-22 - a escuta que elas tem, o olhar que elas 
tem para o fenômeno com que se trabalha 

 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Recente oficialização do 
Serviço Social como 
profissão de Saúde 

 
 
 
 
RECONHECIMENTO NÃO 
EXPLICITO DA PARTICIPAÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL COMO 
MEMBRO DA EQUIPE  DE SAÚDE  

• Recente oficialização 
como profissão de Saúde 

 
 

PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-13 – O Serviço Social é muito chamado para trabalhar onde 
existe o fenômeno da violência, seja a violência sexual, seja a 
violência por ter adquirido uma doença DST/AIDS, onde existe este 
segmento vulnerabilizado na área da Saúde a gente procura focar o 
trabalho. 
 
UC-14 – Uma prática muito interessante, porque nas equipes 
multidisciplinares onde existe realmente não só uma equipe 
multidisciplinar mas uma perspectiva interdisciplinar de trabalho o 
Assistente Social é valorizado.  Por quê?  Porque o Assistente 
Social, dentre os profissionais da área da Saúde, pelo menos até 
bem pouco, agora as formações estão contemplando mais a 
totalidade. 
 
UC-15 – As formações em Saúde, contemplavam muito a 
especificidade, então o profissional Assistente Social, ele era o único 
com uma visão de totalidade da área da Saúde, ele conhecia 
política, ele conhecia um campo específico e ia se aprimorando, se 
aperfeiçoando na área em que fosse trabalhar dentro da área da 
Saúde.  Mas ele vinha de uma perspectiva de totalidade e fazendo 
interfaces com outras políticas também, porque a área da Saúde 
você não trabalha só políticas de Saúde, você trabalha outras 
políticas porque a Saúde não está desligada da habitação, do meio 
ambiente, da assistência, da nutrição, não está desligada das outras 
áreas e o Assistente Social, ele tem uma formação para esta 
generalidade, então nas equipes com essa perspectiva 
interdisciplinar o Assistente Social é muito respeitado, exatamente 
por isso, ele tem uma visão interdisciplinar da área da Saúde. 
 

 
UR-23 - O Serviço Social é muito chamado para 
trabalhar onde existe o fenômeno da violência ... 
onde existe este segmento vulnerabilizado na área 
da Saúde a gente procura focar o trabalho. 
 
 
UR-24 - Uma prática muito interessante, porque 
nas equipes multidisciplinares onde existe 
realmente não só uma equipe multidisciplinar mas 
uma perspectiva interdisciplinar de trabalho o 
Assistente Social é valorizado. 
 
 
 
UR-25 -  As formações em Saúde, contemplavam 
muito a especificidade, então o profissional 
Assistente Social, ele era o único com uma visão 
de totalidade da área da Saúde 
 
UR-26 - ele vinha de uma perspectiva de 
totalidade e fazendo interfaces com outras 
políticas 
 
 
UR-27 -  ele tem uma formação para esta 
generalidade, então nas equipes com essa 
perspectiva interdisciplinar o Assistente Social é 
muito respeitado, exatamente por isso, ele tem 
uma visão interdisciplinar da área da Saúde. 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 

 
RECONHECIMENTO DO 
ASSISTENTE SOCIAL COMO 
MEMBRO DE UMA EQUIPE DE 
SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
da equipe 

 
 

PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Visão mais abrangente 
 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Visão mais abrangente 
• Atenção em rede 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 

 
 
 



 8 

 
 

Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-16 – Quando a gente percebe que existe um trabalho 
interdisciplinar o Assistente Social é profundamente valorizado. 
 
 
 
 
UC-17 – Isso acontece na área da Saúde, como acontece em outras 
áreas, quando não se sabe direito como lidar com uma situação, que 
geralmente é uma situação social, ai se encaminha para o Serviço 
Social – “n” situações, desde aquelas que são pertinentes, até 
aquelas que não são pertinentes ao Serviço Social.  Mas isto, pelo 
desconhecimento, pelo despreparo, por não trabalhar em equipe, 
porque se você trabalha em equipe, você acaba conhecendo e 
reconhecendo a outra profissão na atuação do profissional, mas nem 
sempre isso acontece e na área da Saúde a gente sabe que isso é 
muito difícil porque há uma primazia do saber médico.  É óbvio que o 
médico é fundamental para a área da Saúde, não se pode ter um 
hospital sem o médico. 
 
 
 
 
 
UC-18 – eu vi, isto acontecer, em políticas de ponta da área da 
Saúde com transplantes feitos em crianças de baixíssima renda  
onde não se tinha o trabalho do Assistente Social.  Essa criança 
ficava durante dois, três anos recebendo tecnologia de ponta, com 
investimento financeiro maciço e ela vai para casa e morre em seis 
meses com infecção por falta de cuidados porque não houve um 
acompanhamento 
 

 
UR-28 – Quando ... existe um trabalho 
interdisciplinar o Assistente Social é 
profundamente valorizado. 
 
 
 
UR-29 - quando não se sabe direito como lidar 
com uma situação, que geralmente é uma situação 
social, ai se encaminha para o Serviço Social 
 
 
 
 
 
UR-30 -  despreparo, por não trabalhar em equipe, 
porque se você trabalha em equipe, você acaba 
conhecendo e reconhecendo a outra profissão na 
atuação do profissional, mas nem sempre isso 
acontece e na área da Saúde a gente sabe que 
isso é muito difícil porque há uma primazia do 
saber médico. 
 
 
UR-31 - eu vi, isto acontecer, em políticas de ponta da 
área da Saúde com transplantes feitos em crianças de 
baixíssima renda  onde não se tinha o trabalho do 
Assistente Social.  Essa criança ficava durante dois, três 
anos recebendo tecnologia de ponta, com investimento 
financeiro maciço e ela vai para casa e morre em seis 
meses com infecção por falta de cuidados porque não 
houve um acompanhamento 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 

 
 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Desconhecimento da 
especificidade/ potencial de 
atuação do Assistente Social 
pela equipe 

 
MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE 
PAPEL PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Desconhecimento da 
especificidade/ potencial de 
atuação do Assistente Social 
pela equipe 

 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-19 – Ai ele estava falando da questão do estupro, uma pessoa 
que foi estuprada está muito machucada, está machucada na alma, 
na violência que sofreu, na indignação que se encontra, então ela 
precisa de alguém que a escute e não ver a quantidade de pontos 
que irá levar.  É claro, que se estiver sangrando, ela precisará 
desses primeiros cuidados, mas se não estiver, esse primeiro 
atendimento deveria ser da Assistente Social. 
 
 
 
 
UC-20 – não é porque eu gosto demais da minha profissão e eu 
acredito nela, é que eu sinto de verdade isso, no Centro de Saúde 
Escola, onde existe essa perspectiva interdisciplinar, é fundamental.  
O médico aprende, os outros aprendem a ter uma outra visão. 
 
 
UC-21 – Eu trabalho na área da violência contra a mulher que eu 
considero uma questão de Saúde Pública e as psicólogas que 
trabalham com a gente dizem “hoje eu não sei mais o que eu faço, 
nós aprendemos tanto com as Assistentes Sociais, que nós estamos 
muito menos preocupadas com as teorias da subjetividade, da 
particularidade, do que essa subjetividade que envolve a cidadania, 
uma consciência mais ampla. 
 

 
UR-32 -  falando da questão do estupro, uma 
pessoa que foi estuprada está muito machucada, 
está machucada na alma, na violência que sofreu, 
na indignação que se encontra, então ela precisa 
de alguém que a escute e não ver a quantidade de 
pontos que irá levar.  É claro, que se estiver 
sangrando, ela precisará desses primeiros 
cuidados, mas se não estiver, esse primeiro 
atendimento deveria ser da Assistente Social. 
 
 
UR-33 - no Centro de Saúde Escola, onde existe 
essa perspectiva interdisciplinar, é fundamental ... 
os outros aprendem a ter uma outra visão. 
 
 
 
 
UR-34 - “hoje eu não sei mais o que eu faço, nós 
aprendemos tanto com as Assistentes Sociais, que 
nós estamos muito menos preocupadas com as 
teorias da subjetividade, da particularidade, do que 
essa subjetividade que envolve a cidadania, uma 
consciência mais ampla. 
 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Escuta diferenciada 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 

 
 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 
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Unidades de Contexto - UC 

 
Unidades de Registro - UR 

 

 
Categorias – C 

 
UC-22 – Na realidade, esse mercado e as pesquisas que temos a 
respeito, vem se confirmando.  A primeira pesquisa nacional 
realizada no país sobre o mercado de trabalho do Assistente Social, 
foi realizada em 1979, através do Dieese – Departamento 
Interestadual de Estudos Sócio Econômicos, que fez um 
levantamento da caracterização da inserção do Assistente Social nos 
vários espaços sócio profissionais.  Naquela época, dos profissionais 
empregados, nós já tínhamos a grande inserção, cerca de 68,7%, 
dos profissionais que estavam atuando, inseridos no mercado de 
trabalho, atuavam na esfera pública nos diferentes espaços – pública 
municipal, estadual e federal e desses 64,8% que estavam na esfera 
pública – municipal, estadual e federal, a grande maioria na área da 
Saúde.  A primeira área que mais empresa Assistente Social na 
esfera pública.  Depois da área da Saúde, vem a área da assistência 
e depois da criança e do adolescente, então esse era o dado que 
tínhamos em 1979. 
 
UC-23 – Você encontrará nesta publicação de 2005 sobre perfil do 
Assistente Social que de fato está dizendo dessa inserção na esfera 
pública e dentro da esfera pública, ainda a área da Saúde em 
primeiro lugar, depois a área da assistência. 
 

 
UR-35 – (...) a grande maioria na área da Saúde.  
A primeira área que mais emprega Assistente 
Social na esfera pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UR-36 - publicação de 2005 sobre perfil do 
Assistente Social ... a área da Saúde em primeiro 
lugar 
 
 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 
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Unidades de Contexto - UC 
 

Unidades de Registro - UR 
 

 
Categorias – C 

 
UC-24 – De outro lado, quer dizer, houve na produção da categoria 
profissional, na produção acadêmica, já uma produção intensa.  
Temos os estudos da Inês Bravo, da Ana Vasconcelos, da Dalva, 
onde já temos um acúmulo teórico/intelectual, não só do ponto de 
vista da Saúde no âmbito da política pública e no tripé da 
seguridade, na relação com a 8ª Conferência, nas lutas sociais e no 
Sistema Único, mas também como parte das expressões da questão 
social e também como uma referência do trabalho metodológico, 
técnico, operativo, a partir dessa inserção na área da Saúde. 
 
 
UC-25 – Na realidade ele atua também na Saúde, mas há um 
equívoco, por exemplo, dentro do MEC.  Uma das profissões que foi 
considerada profissão da Saúde é o Serviço Social, e nós, 
costumamos a dizer, acabamos de fazer uma oficina nacional 
descentralizada, onde discutimos: Atuação do Serviço Social na área 
da Saúde.  Mas ele não é um profissional específico da Saúde. 
 

 
UR-37 - houve na produção da categoria 
profissional, na produção acadêmica, já uma 
produção intensa. (...) também como parte das 
expressões da questão social e também como 
uma referência do trabalho metodológico, técnico, 
operativo, a partir dessa inserção na área da 
Saúde. 
 
 
 
 
 
UR-38 – Na realidade ele atua também na Saúde. 
 
 
UR-39 – Uma das profissões que foi considerada 
profissão da Saúde é o Serviço Social 
 
 
 
UR-40 – ele não é um profissional específico da 
Saúde 

 
RECONHECIMENTO DA SAÚDE 
COMO CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAÚDE COMO UM E NÃO ÚNICO 
CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
 
RECONHECIMENTO NÃO 
EXPLÍCITO DA PARTICIPAÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL COMO 
MEMBRO DA EQUIPE 

• Recente oficialização 
como profissão de Saúde 

 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO  CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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Unidades de Contexto - UC 

 
Unidades de Registro - UR 

 

 
Categorias – C 

 
UC-26 – A Saúde é um dos campos importantes, prioritários, 
necessários a sua atuação profissional, mas não só, porque na 
realidade o Assistente Social na sua formação profissional, ele 
trabalha com as expressões da questão social no conjunto das 
demandas postas no cotidiano da vida social, sejam estas demandas 
sociais, expressão de demandas sociais, de necessidades sociais, 
sejam elas organizadas como uma resposta do Estado em políticas 
sociais e em políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UR-41 - A Saúde é um dos campos importantes, 
prioritários, necessários a sua atuação 
profissional, mas não só 
 
 
 
UR-42 - o Assistente Social na sua formação 
profissional, ele trabalha com as expressões da 
questão social no conjunto das demandas postas 
no cotidiano da vida social, sejam estas demandas 
sociais, expressão de demandas sociais, de 
necessidades sociais, sejam elas organizadas 
como uma resposta do Estado em políticas sociais 
e em políticas públicas. 
 
 

 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO  CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
 
 
 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO  CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

• Saúde como uma das 
expressões da questão 
social 
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Unidades de Contexto - UC 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias – C 

 
UC-27 – Se a gente pega um país como o nosso, onde 80% da 
população vive na miséria absoluta, que com a reestruturação 
produtiva, desemprego, perdas de postos de trabalho.  Como eu 
posso analisar?  Claro que a situação da Saúde tende a se agravar.  
Porque um país de famintos, a população adoece.  Sem prevenção, 
sem alimentação, sem condição de habitabilidade, sem saneamento 
básico, sem água potável, então essa relação saúde-doença, ela é 
para além das expressões fenomênicas daquilo que se apresenta a 
primeira vista.  Ela tem causas estruturais e estruturantes.  Então 
pensar a Saúde e pensar o papel profissional na área da Saúde, 
pressupõe necessariamente, já que está falando de um campo, de 
uma inserção no campo de atuação, conhecer: 

a) Que Política Nacional de Saúde é esta? 
b) O que são os Conselhos de Saúde? 
c) Quais são as reivindicações do Movimento de Trabalhadores 

na área da Saúde? 
d) O que é a luta e a Saúde do trabalhador? 
e) Quais são as várias esferas de governo que devem 

desenvolver essa política: federal, estadual ou municipal? 
f) Qual a dotação orçamentária e qual é a luta para que a 

Saúde Pública, de fato, seja desenvolvida em todas as suas 
esferas? 

g) Efetivamente, a Unidade Básica de Saúde tem cumprido o 
seu papel central do ponto de vista do cotidiano e de 
atendimento das populações daquele território? 

 

 
UR-43 – Sem prevenção, sem alimentação, sem 
condição de habitabilidade, sem saneamento 
básico, sem água potável,  então essa relação 
saúde-doença, ela é para além das expressões 
fenomênicas daquilo que se apresenta a primeira 
vista. 
 
UR-44 - Então pensar a Saúde e pensar o papel 
profissional na área da Saúde, pressupõe 
necessariamente, já que está falando de um 
campo, de uma inserção no campo de atuação 
 

 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO  CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

• Saúde como uma das 
questões da expressão 
social 

 
 
 
SAÚDE COMO UM E NÃO COMO 
ÚNICO  CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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Unidades de Contexto - UC 

 
Unidades de Registro - UR 

 

 
Categorias – C 

 
UC-28 – Eu me lembro que esta era uma discussão que fazíamos 
muito, eu trabalhei no HC – Hospital das Clínicas, logo que me 
formei e a primeira preocupação antes da existência do prontuário 
único e depois quando fomos estabelecer o Hospital Auxiliar de 
Suzano, que eram pacientes crônicos, dizemos o seguinte: ou temos 
um trabalho conjunto, com prontuário único, onde efetivamente a 
articulação desses elementos constitutivos se compõem, ou 
efetivamente iremos reproduzir a lógica fragmentada do sujeito, 
então eu tenho que pensar: 

a) Quem é aquela família? 
b) Quem é aquele paciente? 
c) Como chegou ali? 
d) Com que condição objetiva? 
e) Que dados ele traz? 
f) Com quem tem seu acompanhamento? 
g) Como é o acolhimento? 

 

 
UR-45 – (...) ou temos um trabalho conjunto, com 
prontuário único, onde efetivamente a articulação 
desses elementos constitutivos se compõem, ou 
efetivamente iremos reproduzir a lógica 
fragmentada do sujeito 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 
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Unidades de Contexto - UC 

 
Unidades de Registro - UR 

 

 
Categorias – C 

 
UC-29 – Então se você tem uma discussão em equipe, não adianta 
aquele paciente sair e ir para precárias condições ou não ter para 
onde ir, ou como ir.  E, uma ação meramente emergencial, de 
pressão, porque ele tem que sair naquele dia (...) então os 
profissionais ou começam a pensar não só uma fotografia do 
momento, mas pensar projetativamente tanto do ponto de vista da 
prevenção, da orientação, do acompanhamento, da participação de 
outros sujeitos (...) da totalidade (...) Então vejo este um trabalho 
importantíssimo, e isso é um trabalho eterno eu dir ia.  Essa 
coisa da visão da totalidade, de romper com a fragmentação de 
conhecimento, da ação integrada, da ação planejada, da relação 
custo-benefício, você pode ter um hospital, ou um tipo de 
atendimento que não necessariamente você vai atender a 
determinada situação, mas a incidência, pode fazer com que você 
como Assistente Social, com este estudo, projete: 

• olha nós temos que atender tal coisa porque pode virar 
epidemia, por exemplo. 

Então você também, você que eu digo, os profissionais, tem que ter 
essa capacidade de se antecipar as questões e para isso ele que 
tem um conhecimento: 

a) Teórico. 
b) Técnico operativo. 
c) Posicionamento da política. 

 
UC-30 – Quantos profissionais tem uma visão paternalista em 
relação a essa questão de saúde-doença, por exemplo.  Estou 
dando casos mais crônicos ou uma relação extremamente autoritária 
por uma dificuldade de estabelecer um vínculo que é de troca, por 
saber que o outro tem possibilidade de seu reconhecimento e auto-
reconhecimento em seu processo de tratamento e 
acompanhamento. 
 

 
UR-46 - Então se você tem uma discussão em 
equipe, não adianta aquele paciente sair e ir para 
precárias condições ou não ter para onde ir, ou 
como ir.  E, uma ação meramente emergencial, de 
pressão, porque ele tem que sair naquele dia 
 
UR-47 - a incidência, pode fazer com que você 
como Assistente Social, com este estudo, projete: 
olha nós temos que atender tal coisa porque pode 
virar epidemia, por exemplo 
 
 
UR-48 - Quantos profissionais tem uma visão 
paternalista em relação a essa questão de saúde-
doença (...) ou uma relação extremamente 
autoritária por uma dificuldade de estabelecer um 
vínculo que é de troca, por saber que o outro tem 
possibilidade de seu reconhecimento e auto-
reconhecimento em seu processo de tratamento e 
acompanhamento. 
 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 

 
 

PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Olhar diferenciado da 
situação 

 
 
 
MOMENTO DE                                                                                            
TRANSIÇÃO DE PAPEL 
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE 
SOCIAL NA EQUIPE DE SAÚDE 

• Heterogeneidade na 
formação 
- Formação tradicional 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro – UR 

 
Categorias – C 

 
UC-31 – Então eu vejo que ele é fundamental, mas, temos 
principalmente na estrutura hospitalar uma lógica positivista, 
fechada, hierárquica, que dificulta essa concepção socializada de 
troca de conhecimentos integrada.  Então veja, não se pode pensar 
que este ou aquele profissional que tem uma consciência social 
maior vai ser o incrível exército de Branca Leone, que vai traduzir 
com que todos aqueles profissionais, é um processo em construção. 
 
UC-32 – Então eu vejo na área da Saúde essa perspectiva, a 
chamada Educação Continuada, enfim o auto-reconhecimento 
desses processos em curso, esse prontuário integrado, todos os 
passos buscando a desburocratização do processo.  Por que 
desburocratização?  Porque sabemos o custo desse paciente 
internado num hospital e sabemos a pressão para a rotatividade 
deste paciente internado.  Então se você tem uma discussão em 
equipe, não adianta aquele paciente sair e ir para precárias 
condições ou não ter para onde ir, ou como ir.  E, uma ação 
meramente emergencial, de pressão, porque ele tem que sair 
naquele dia, porque tem que desocupar o leito e um outro esperando 
no corredor 
 

 
UR-49 – ele é fundamental, mas, temos 
principalmente na estrutura hospitalar uma lógica 
positivista, fechada, hierárquica, que dificulta essa 
concepção socializada de troca de conhecimentos 
integrada 
 
 
 
 
UR-50 – Então eu vejo na área da Saúde (...) 
enfim o auto-reconhecimento desses processos 
em curso, esse prontuário integrado, todos os 
passos buscando a desburocratização do 
processo. 
 

 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 

 
 
 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Perspectiva interdisciplinar 
de atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 

Unidades de Contexto – UC 
 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias – C 

 
UC-33 – A Saúde que tem amplitude bem grande e o Serviço Social 
foi considerado, uma profissão, da área da Saúde, tem até pesquisa 
nessa área.  É a área que mais emprega. 
 
 
 
 
UC-34 – É uma área que não é muito a minha.  Eu nunca trabalhei 
na área da Saúde.  Temos muitos professores que atuam nesta área 
e a gente conversa bastante.  Vejo que é uma área bem ampla, com 
várias possibilidades profissionais.  Hoje mesmo, tem uma 
profissional dando uma palestra sobre a atuação do Assistente 
Social em Pronto Socorro, que é uma área que muita gente não 
gosta, assusta.  Mas vejo como uma área com muitas possibilidades, 
especialmente a área preventiva, eu gosto muito desse trabalho.  
Acho que a área de prevenção, por estar mais próximo da 
população, pode fazer muitos trabalhos de inserção em territórios 
vulneráveis com grupos.  É uma prática bastante interessante. 
 

 
UR–51 – Serviço Social foi considerado uma 
profissão da área da Saúde ... É a área que mais 
emprega. 
 
 
 
 
UR-52 – área bem ampla, com várias 
possibilidades ... especialmente a área preventiva 
... por estar mais próximo da população, pode 
fazer muitos trabalhos de inserção em territórios 
vulneráveis com grupos. 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
 
 
 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 
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Unidades de Contexto – UC 
 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias – C 

UC-35 – Indubitavelmente o campo da Saúde, no seu genérico.  
Existem outras áreas de atividade profissional, por exemplo, junto 
aos Serviços Jurídicos, mantidos pelo Estado, há também uma 
perspectiva boa de aproveitamento de profissionais, mas com 
concorrência muito grande e poucas vagas.  Então eu retomo a 
inicial: parece-me que o campo que mais emprega, efetivamente, é o 
campo da Saúde. 
 
UC-36 – Eu entendo que se veja sim (como um profissional da 
Saúde).  Eu mesmo fiz uma carreira profissional no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
por um absurdo número de 46 anos. 
 
UC-37 – A minha experiência, veja que estou falando da minha 
experiência e não como Diretor da Faculdade de Serviço Social que 
estou há mais de 30 anos, concomitantemente fazia as duas coisas.  
Assistente Social na equipe de reabilitação profissional e não na de 
reabilitação em si, os paraplégicos do HC na Ortopedia, o Assistente 
Social era e é um dos postos chave é ele o profissional aquele que 
se dedica efetivamente e vai fundo na problemática familiar para 
conseguir encontrar caminhos e equilíbrio financeiro, equilíbrio 
profissional para que aquele indivíduo, por exemplo, um paraplégico, 
um tetraplégico, tenha condições até de deixar o hospital e 
permanecer fora do hospital com uma atenção mais longínqua.  Eu 
realmente não tive, ou melhor tive sim algumas intercações 
referentes à postura profissional, mas em todas elas o elemento 
fundamental, o cliente do Serviço Social, o paciente do hospital, foi o 
beneficiado. 
 

 
UR-53 - parece-me que o campo que mais 
emprega, efetivamente, é o campo da Saúde. 
 
 
 
 
 
 
UR-54 - Eu entendo que se veja sim (como um 
profissional da Saúde). 
 
 
 
 
UR-55 – é um dos postos chave é ele o 
profissional aquele que se dedica efetivamente e 
vai fundo na problemática familiar. 
 
 
 
 

 
SAÚDE COMO ÁREA DE GRANDE 
DEMANDA PARA O SERVIÇO 
SOCIAL 

• Maior campo de 
empregabilidade 

 
 
 
 
RECONHECIMENTO DA SAÚDE 
COMO CAMPO DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
 
 
 
PRESENÇA ESTRATÉGICA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE 
DE SAÚDE 

• Visão mais abrangente 

 
 



Anexo 4 
 
 
 
 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 





Anexo 5 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No meio do meu caminho 

tem coisa de que não gosto. 

Cerca, muro, grade tem, 

no meio do seu, aposto, 

tem muita pedra também. 

Pedra? Ou Ovo? 

Fim do caminho? 

Ou caminho novo? 

 

(Ana Maria Machado) 
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