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RESUMO 
 
Refletir acerca da formação profissional tem se tornado uma 
necessidade, considerando os desdobramentos do modo de 
produção capitalista; as correlações de forças nas disputas por 
interesses e projetos; os direcionamentos do Estado para as 
políticas públicas, dentre elas: a educação. Presenciamos 
cotidianamente as implicações mercadológicas na 
fragmentação da formação profissional. Frente a isso, 
debatemos os caminhos para a formação em Serviço Social, 
direcionados especificamente para atenção primária, a partir de 
uma pesquisa realizada com os egressos do curso citado, 
graduados na Universidade Estadual do Ceará. Nesse estudo, 
referenciamos a importância em discutir a instrumentalidade no 
exercício profissional do Assistente Social. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Formação Profissional. 
Atenção Primária à Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
Reflect on vocational training has become a necessity 
considering the consequences of the capitalist mode of 
production; the correlation of forces in disputes over interests 
and projects; the directions of the State for public policy, among 
them: education. Daily witnessed the marketing implications in 
the fragmentation of vocational training. Because of that, we 
discussed the ways for training in social work, targeted 
specifically for primary care, from a survey of the graduates of 
that course, graduates of the State University of Ceará. In this 
study, we mention the importance of discussing the 
instrumentality in the professional Social Worker exercise. 
 
Keywords: Social Work. Vocational Training. Primary Health 
Care. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este artigo busca refletir sobre a formação em serviço social pela Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) relacionando-a com o campo da saúde, especificamente da 

atenção primária à saúde. A preocupação com a formação profissional dos trabalhadores da 

saúde vem sendo objeto de preocupação desde a construção do movimento brasileiro de 

reforma sanitária até a inclusão, no artigo 200 do último texto constitucional, acerca da 

responsabilidade do SUS com esta dimensão: “Ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei: III - ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde” (Brasil, 1988). 

Em 2007, o ministério da saúde, por meio da portaria interministerial nº. 3.019, 

ampliou o Programa Nacional de Reorientação para a Formação Profissional em Saúde 

(Pró-saúde) para os cursos de graduação das demais áreas da saúde, pois os cursos de 

medicina, enfermagem e odontologia já haviam sido contemplados desde 2005 no referido 

programa, o qual tem como objetivo a integração ensino-serviço, visando à reorientação da 

formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença 

com ênfase na Atenção Básica, promovendo transformações na prestação de serviços à 

população. O processo de reorientação se estrutura a partir de três eixos: orientação teórica; 

cenários de prática e orientação pedagógica. (Brasil, MS/SGTES, 2007) 

No curso de Serviço Social da UECE o debate sobre a formação profissional 

para a saúde foi iniciado em 2007 com articulação com o projeto Liga da Saúde da Família, 

e, em seguida com aprovação do projeto de inserção do curso no Pró-Saúde II, em 2008, o 

que intensificou a necessidade de discutir a formação e a instrumentalidade da profissão 

para a saúde, considerando as determinações sócio-históricas postas tanto ao Serviço 

Social, quanto à política pública de saúde. Assim, justifica-se a importância de refletir sobre 

a formação profissional e sua relação com a saúde, como forma de pensar o exercício 

profissional determinado pelas relações sociais que envolvem as políticas de educação 

superior e saúde no Brasil. 

Diante desta realidade foi aprovado o projeto de pesquisa “Avaliação da 

formação de profissionais de saúde de nível superior pelas universidades públicas em 

Fortaleza – CE”, considerando os eixos do pró-saúde, financiada pela FUNCAP PPSUS-

2012. O curso de Serviço Social, através do Laboratório de Seguridade Social e Serviço 

Social (LASSOSS),  compõe a coordenação da referida pesquisa que foi realizada no 

município de Fortaleza durante o período de 2012 a 2014, tendo como sujeitos os docentes, 



 

3 

                   

discentes e egressos dos cursos de Serviço Social, Psicologia, Nutrição, Medicina, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Odontologia. 

Para este artigo, apresentaremos os resultados do estudo que objetivou refletir a 

formação dos assistentes sociais para atuação na atenção primária, a partir da 

compreensão das pessoas recém-egressas com experiência profissional na atenção 

primária à saúde, para entendermos quais as demandas dos serviços de saúde para essa 

categoria profissional. 

O projeto de pesquisa cumpriu todas as normas da resolução nº. 466/2012, da 

CONEP (Brasil/2012). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

da UECE, sob o parecer nº 12535642-0. Todos os entrevistados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido com objetivo de esclarecer o objetivo da pesquisa, bem 

como garantir o sigilo e autonomia dos sujeitos. 

Foram realizadas pesquisas documentais e de campo. A análise documental 

priorizou o estudo das Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social, aprovadas pela 

ABESS em 1996, proposto pela Comissão de Especialistas em Ensino de Serviço Social, 

nomeada pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

que subsidiou a formulação do Parecer CNE/CES nº. 492/2001, aprovado pelo Conselho 

Nacional de Educação, que junto com a Resolução nº. 15/2002, passam a compor as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Ministério da Educação para os cursos de 

Serviço Social. Também analisamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de 

serviço social da UECE, aprovado pelo Conselho Universitário em 2005 e implantado no 

primeiro semestre de 2006. Em 2012, a Coordenação do curso de Serviço Social da UECE 

altera o PPP, incluindo o perfil dos formandos e competências e habilidades gerais, exigidas 

pela resolução do MEC e não contempladas em 2005. Contudo, as alterações ainda não 

foram submetidas às instâncias superiores da Universidade. 

Na pesquisa de campo, realizamos entrevistas semiestruturadas, durante o 

período de julho a setembro de 2014, com 10 egressos do curso de Serviço Social, 

formados no novo currículo e trabalhadores da atenção primária em saúde. Utilizamos um 

roteiro semiestruturado e o registro foi feito por meio de gravação de voz.  

O curso de serviço social compõe as profissões de saúde, segundo a Resolução 

287/1998, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Contudo, as DCN do referido curso não 

contemplam as competências e habilidades gerais previstas para os cursos da área da 

saúde. Por isso, constitui desafio participar desta pesquisa, construindo um quadro de 

análise geral que respondesse ao objetivo do estudo: refletir sobre a formação dos 
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assistentes sociais, da universidade estadual do ceará, para atuação na atenção primária à 

saúde, a partir da compreensão das pessoas recém-egressas da graduação. 

 

 

2.  A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL E O PRÓ-SAÚDE: 

ORIENTAÇÃO TEÓRICA; CENÁRIOS DE PRÁTICA E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA.5 

 

 

2.1 - Perfil das pessoas egressas do curso de Serviço Social da UECE entrevistadas. 

 

 

Todas as assistentes sociais entrevistas concluíram o curso com a grade 

curricular implantada em 2006. Destas 81,8% (9) encontram-se na faixa etária entre 23 e 27 

anos, outros 18,2% (2) estão entre 33 e 38 anos, o que correspondem a um grupo de 

adultos jovens. Quanto ao sexo, 90,9% (10) se identificaram como feminino, evidenciando 

um traço sócio-histórico na formação profissional em Serviço Social.  

No que se refere à raça, 36,4% (4) identificaram-se como brancos, 9,1% (1) 

como amarelos, 9,1% (1) como pretos e 45,5% (5) como pardos. Para efeitos de políticas 

públicas, considera-se negro, aqueles que se identificam ”preto” ou “pardo”, isso se 

justificativa por reivindicações dos grupos políticos negros, bem como por estudos 

sociológicos que tem demonstrado as desigualdades raciais no Brasil entre grupos brancos 

de um lado e pretos e pardo de outro. Portanto, somando o total de pretos e pardos este 

perfil revela que 54,5% (6) destas pessoas são negras.  Declaram-se solteiras 72,7% (8) e 

casadas 27,3% (3). 

Ao serem perguntadas sobre sua ocupação atual, 72,7% (8) das 

egressas encontram-se como bolsistas da Residência Integrada em Saúde atuando na 

Estratégia Saúde da Família, 9,1% (1) no mestrado em saúde pública da UFC, 9,1% (1) 

                                                           
5 Os processos de reorientação da formação no Pró-Saúde estruturam-se em três eixos de 

transformação: 1.  Orientação teórica (Priorizar os determinantes de saúde e os biológicos e sociais 
da doença; Pesquisa clínica-epidemiologica baseada em evidências para uma avaliação crítica do 
processo de Atenção Básica; Orientação sobre melhores práticas gerenciais que facilitem o 
relacionamento; Atenção especial à educação permanente, não restrita à pós-graduação 
especializada); 2. Cenários de Prática (Utilização de processos de aprendizado ativo - nos moldes da 
educação de adultos; Aprender fazendo e com sentido crítico na análise da prática clínica; O eixo do 
aprendizado deve ser a própria atividade dos serviços; Ênfase no aprendizado baseado na solução 
de problemas; Avaliação formativa e somativa). 3. Orientação Pedagógica (Diversificação, incluindo 
vários ambientes e níveis de atenção; Maior ênfase no nível básico com possibilidade de referência e 
contra-referência; Importância da excelência técnica e relevância social; Ampla cobertura da patologia 
prevalente; Interação com a comunidade e alunos, assumindo responsabilidade crescente mediante a 
evolução do aprendizado; Importância do trabalho conjunto das equipes multiprofissionais). 
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desempregado e 9,1% (1) trabalhando no Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS). 

Sobre a participação sócio-política 72,7% (8) referem participar em algum 

momento, enquanto 27,3% (3) não participaram de nenhuma ação sócio-política. Ao serem 

perguntadas sobre quais movimentos participam ou participaram cada entrevistado 

respondeu mais de uma alternativa: 18,2% (2) nos conselhos gestores das políticas; 27,3% 

(3) organizações religiosas, partidos políticos e ONG’s, obtiveram-se os seguintes 

dados: 18,2% (2) afirmaram participar do movimento estudantil; 27,3% (3) afirmaram 

desenvolver ações junto a entidades comunitárias; 9,1% (1) declararam ter filiação 

partidária; enquanto 18,2% (2) desenvolvem ações junto as ONG’s. 

No que se refere especificamente a atuação no campo da saúde foi evidenciado 

que 63,6% (7) trabalham entre o período de 1 até 2 anos; 18,2% (2)  de 2 anos à 2 anos e 

meio e 18,2% (2) atuando a cerca de 1 mês. Quanto aos vínculos trabalhistas 18,2% (2) são 

contratados por regime celetista (CLT); 81,8% (9) são bolsistas RIS e do mestrado. 

  

 

2.2 – Ensino superior no Brasil: suas implicações no Serviço Social e na formação dos 

trabalhadores do SUS.     

 

 

O mesmo estado que orienta uma formação profissional para saúde baseado em 

uma nova compreensão do processo saúde-doença, considerando as determinações sociais 

e a integração entre ensino e serviço o que requer maior articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão pelas Instituições de Ensino Superior (IES), ao mesmo tempo, na contra mão 

desta orientação, favorece o enfraquecimento ensino superior no Brasil por meio do 

investimento na mercantilização da educação e o consequente sucateamento das IES 

públicas. Em um contexto geral, a formação para a saúde tem sido ainda de forma 

hegemônica no Brasil tem enfrentado grandes desafios para responder as questões sócias, 

políticas, culturais, econômicas e subjetivas que constituem as determinações sociais da 

saúde. 

No que se refere à formação dos profissionais da área da saúde, observa-se ainda 
um ensino que prioriza uma dimensão biologicista, médico-centrada e tecnicista da 
saúde, preocupada com procedimentos e com a especificidade da clínica que 
fragmentam os indivíduos (Uchoa, 2007, p.187). 
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Nesta pesquisa, buscamos compreender as percepções das pessoas egressas 

sobre a formação em serviço social a partir da compreensão dos eixos do pró-saúde: 

orientação teórica;  cenários de prática e orientação pedagógica. 

No que se refere à orientação teórica, o projeto político pedagógico do curso de 

Serviço Social da UECE, em consonância com o movimento de reforma das diretrizes 

curriculares profissionais, considerando a realidade da profissão inserida na dinâmica das 

relações sociais, buscou realizar uma revisão da sua formação profissional a fim de 

sintonizá-lo com a linha de formação estabelecida nacionalmente. Esse projeto foi resultado 

de intensos debates empreendidos pelos docentes, discentes e supervisores de campo de 

estágio, vinculados a essa unidade de ensino no período de 1997 a 2004. A estrutura do 

Projeto Pedagógico do referido curso deverá explicitar: o perfil do egresso; competências e 

habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; organização do curso; conteúdos 

curriculares; formato do estágio supervisionado e do trabalho de conclusão de curso; e 

atividades complementares. 

 

[...] imprimir uma direção à formação profissional, pautando-se pela ética como 
princípio formativo; oferecer rigor teórico, metodológico e histórico no trato da 
realidade social e do Serviço Social que possibilite o entendimento dos desafios com 
os quais o profissional se depara no mundo da produção e reprodução da vida 
social; superar a fragmentação dos conteúdos na organização curricular, de modo a 
propiciar uma visão de totalidade e de indissociabilidade no ensino, na pesquisa e 
na extensão [...] (UECE, 2012). 
 

Na contemporaneidade, o curso de Serviço Social da UECE funciona com 

dificuldades, pois a educação superior não tem sido prioridade para os governos, tornando-o 

a serviço do mercado, como já discutido anteriormente, continua sendo o único curso 

público na capital do Estado. Em 2012, na UECE, formaram-se 122 assistentes sociais e em 

2013, 109. Em 2013.1, tínhamos 818 estudantes matriculados (CEARÁ, 2013). Contudo, o 

quantitativo de professores efetivos era de 25 e cinco substitutos, isso representa uma 

média de 27,3 alunos por professores, se pudéssemos considerar as ações docentes 

limitadas apenas ao campo do ensino na graduação. O que não é o caso, pois dos 25 

professores, temos 13 engajados em programas de pós-graduação, inclusive na  defesa do  

primeiro Mestrado Acadêmico em Serviço Social da UECE, implementado em 2012. 

 

Quanto aos conteúdos específicos à atenção primária à saúde, referentes a 

orientação teórica, os egressos identificaram apenas duas disciplinas ofertadas pelo curso: 

Seguridade Social (optativa) e Oficina V ( obrigatória). Ao analisarmos o quadro referente as 

ementas desta disciplinas percebemos que as principais conteúdo estudados  para 

seguridade social, com carga horária de 64h,  são: Seguridade Social: elementos sócio-
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históricos, políticos e institucionais do sistema de proteção social no Brasil; princípios 

estruturantes da seguridade social: centralidade do trabalho; políticas de proteção social 

referenciados por princípios e valores da sociedade salarial, particularmente desenhada no 

desenvolvimento do capitalismo na América-Latina e na Europa; aspectos constitucionais da 

seguridade social no Brasil e contemporânea: direito social, cidadania e controle social; 

seguridade Social em tempos de crise: hegemonia e ideário neoliberal; o tripé da seguridade 

social no Brasil (Saúde, Assistência e Previdência Social). E para oficina V, com carga 

horária de 32h, identificamos: política de saúde e  o SUS; conceitos e concepções de 

Saúde; marcos históricos e normativos da saúde; o serviço social na área da Saúde;   o 

projeto de reforma sanitária e a ofensiva neoliberal; os espaços sócio-ocupacionais do 

assistente Social na área da saúde. Desta forma, percebemos que no curso de serviço 

social da UECE o conteúdo destas disciplinas abordam as temáticas referente à saúde, mas 

não direciona para a reflexão da atenção primária a saúde. 

 

Mas a contribuição para a APS, especificamente, é mais essa questão das políticas 
sociais. É um curso que prepara a gente para atuar dentro das políticas sociais. 
Então, é essa a visualização que eu tenho. Não é especificamente a Atenção 
Primária. Eu tive o que? Duas disciplinas no máximo que tocaram nesse assunto 
(Egresso 2). 
Contribuiu parcialmente a disciplina de Seguridade Social que não é do currículo, é 
uma disciplina que é optativa, que eu tive a felicidade de me matricular nessa oficina 
e fazer, mas, existem colegas meus que não fizeram.  Juntamente com outra 
disciplina, optativa também, foi Serviço Social de Família, já que a gente, dentro do 
contexto da Atenção Primária vai trabalhar com pessoas e com as famílias dentro do 
território. Então foram essas basicamente, além de Oficina V. Muitos profissionais 
são formados e não têm essa aproximação dessas disciplinas.  (Egresso 4) 

 

Ao dialogarmos sobre as orientações teóricas que o curso de serviço social da 

UECE no seu processo formativo que se relaciona com o trabalho profissional na atenção 

primária à saúde, a maioria das pessoas egressas recorrem às disciplinas e seus conteúdos 

para afirmar que a contribuição para APS não é direcionada, específica, compreendendo-a 

como parcial e pouco expressiva. Porém, consideram a dimensão generalista da formação 

profissional como um aspecto que pode contribuir para APS, inclusive superando, no âmbito 

do serviço social, a concepção biomédica da saúde: 

 

Não tem como eu dizer que eu sai totalmente despreparada, claro que aquilo que eu 
estudei lá sobre questão social não tem como desvincular da minha atuação hoje na 
Atenção Primária. O que você aprende do que é questão social, do que são 
vulnerabilidades sociais, é hoje, eu tenho que aplicar e a partir de então identificar 
essa questão social na APS que é a partir disso que eu vou atuar né. Eu acho muito 
importantes àquelas disciplinas da questão social no Ceará, a questão da seca que 
principalmente na região lá que eu estou atuando, é uma região que sofre muito com 
a seca e aí tem a questão da migração para outras cidades, para outros estados, e 
 você começa a ver aquilo que viu na universidade, na prática. (Egresso 8) 
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No que se refere aos cenários de prática os egressos identificam a inserção no 

PET-Saúde como divisor de águas, o espaço diferenciado que contribui de maneira 

qualificada para formação profissional inserindo as questões referentes a atenção primária 

na saúde no contexto do curso de Serviço Social da UECE. 

 

Teve também uma disciplina de Oficina V que trabalhava só sobre a política de 
saúde, é uma disciplina pequena, só dois créditos, mas deu embasamento. E aí, 
teve os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, e teve o o PET-Saúde, que foi o 
divisor de águas. Foi onde, eu conheci a instituição Saúde da Família na Atenção 
Primária. (Egresso 6) 
No meu curso a gente não veria uma disciplina de atenção primária a saúde né e foi 
o PETsaúde que me proporcionou conhecer a atenção primária antes de ir pra 
prática né. Seminários sobre a saúde, congressos sobre saúde, sobre atenção 
primária, participei. (Egresso 7) 
Minha primeira experiência na atuação primaria foi enquanto acadêmica participei do 
PET Saúde, por aproximadamente quase dois anos, e existia era a questão da 
pesquisa e da atuação nos postos de saúde e foi assim meu primeiro contato na 
academia [...]. Na realidade assim, a minha formação, eu acredito que com a minha 
participação no projeto de extensão do PET Saúde, foi muito importante para se ter 
essa experiência prévia, porque quando eu cheguei na residência e assumi o NASF, 
eu já tinha conhecimento do que era, já tinha experiência de trabalhar na equipe de 
saúde da família, porque eu já tinha iniciado isso na prática como acadêmica, mas 
se eu realmente não tivesse participado do PET, eu acredito que teria tido um pouco 
de dificuldade. (Egresso 9) 

 

Ainda sobre das vivências dos egressos durante o seu período de formação na 

graduação, as dimensões de pesquisa e extensão são compreendidas como elementos 

diferenciados do processo formativo contribuindo para melhor apreensão da questão social 

e suas relações com o campo da saúde. 

 

Eu participei de um projeto de extensão do PET do curso de Serviço Social sobre 
meio ambiente, na comunidade Garibaldi, essa que fica em frente a UECE. Essa foi 
uma vivência muito importante. Eu acho que a gente precisa demais vivências na 
parte de extensão, é uma coisa que a Universidade, ela tá muito focada no ensino, 
na pesquisa agora também, porque conta ponto, né? Mas extensão é um pouco 
colocada de lado. (Egresso 2) 

 

Apesar do campo de estágio na saúde representar 40,74% das vagas totais, 

estes cenários de práticas são em sua grande maioria realizados em hospitais de níveis 

secundário e terciários, seguidos dos centros de atenção psicossocial. A Comissão de 

Estágio não tem conseguido a adesão de estudantes e/ou supervisores de campo para 

garantir estágio na atenção primária à saúde. Possibilita-nos inferir que isto pode estar 

relacionado ao fato de que inserção dos assistentes sociais no NASF, a partir de 2009, em 

Fortaleza, ainda conta com um número pequeno de profissionais, mas seria preciso um 

estudo mais detalhado para compreender esta realidade. Constata-se, por meio da 

realização desta pesquisa, que nenhum egresso relatou realizar estágio supervisionado na 

APS, enquanto estudantes da graduação em serviço social. 
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Quanto as orientações pedagógicas ao analisarmos o quadro referente as 

metodologias de ensino utilizadas, predominantemente, são registradas nas ementas tanto 

na disciplina de Seguridade Social, quanto de oficina V, a realização de aulas expositivas e  

leitura de textos, caracterizando estratégicas pedagógicas tradicionais, reafirmadas inclusive 

pelas falas dos egressos: 

 

A aula é slides, é a fala, a discussão, textos, leitura de textos durante a aula. Aquela 
questão de dividir em equipes e fazer seminários muitas vezes os alunos que dariam 
a aula em forma de seminário né, então, essas metodologias tradicionais de fala e 
leitura de texto e slides foi até onde nós fomos (Egresso 7). 

 

 

3. INSTRUMENTALIDADE E EGRESSOS: OS ASSISTENTES SOCIAIS QUE 

FORMAMOS E SUAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

 

A experiência profissional dos egressos do Serviço Social da UECE na atenção 

primária à saúde foi ampliada através da expansão dos programas de residência 

multiprofissional no estado do Ceará, desde 2009, período que coincidiu com término da 

graduação dos sujeitos desta pesquisa. 

 

Por mais que o Serviço Social, já tenha história de atuação na área da saúde, mas, 

essa inserção da Assistente Social na Atenção Básica, né, é recente, né, a gente tá 

num processo de trabalho de reconhecimento, né, de, é, buscar, né, é, referências 

positivas da atuação do Serviço Social na Saúde, na Atenção Primária, né, e uma 

nova área de inserção profissional, né, com outros desafios. (Egresso 4) 

 

Em relação à dimensão teórico-metodológica da profissão, os depoimentos 

coletados enfatizaram a importância das referências que subsidiem a prática, da leitura da 

conjuntura, ou seja, das respostas profissionais estarem articuladas com a análise dos 

processos sociais. Porém, não indicaram nenhuma perspectiva teórico-metodológica capaz 

de fazer uma leitura da totalidade e da particularidade no fazer cotidiano.  

 

Referente à dimensão ético-política profissional, o assistente social pode tornar 

sua intervenção mais crítica porque a sua instrumentalidade é dotada pelo aspecto ético-

político, a qual se materializa no campo contraditório das relações sociais e nos limites 

institucionais(GUERRA,200). Os depoimentos apontaram escolhas políticas e o 

compromisso com os direitos sociais.  Mesmo evidenciando as fragilidades da formação 

profissional, as pessoas egressas afirmam que a criticidade é elemento norteador da 
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formação profissional do assistente social, o que impacta positivamente no exercício 

profissional na atenção primária. 

 
O curso de Serviço Social é bem critico, bem político e para a assistente social 
trabalhar na atenção primaria ela precisa ter esse olhar bem apurado para essa 
questão. Então mesmo que você não entre com esse olhar, você acaba adquirindo 
no caminhar do curso. Acho que o curso contribuiu exatamente nesse olhar critico do 
profissional, nesse olhar sobre os direitos dos usuários, pra gente realmente 
enxergar essa questão. (Egresso 9) 

 

 

 

Concernente à dimensão técnico-operativa, os discursos revelaram investimento 

no atendimento direto aos usuários do SUS, através de ações socioassistenciais e 

socioeducativas, como forma de garantir o acesso aos direitos sociais. Nessa perspectiva, 

incluem-se dois elementos importantes: a abordagem familiar e a articulação intersetorial e 

entre as Redes de Atenção à Saúde – RAS’s. 

 

Assim é o Serviço Social lá, na Atenção Primária trabalha, é, com o 
acompanhamento de grupos, né, atendimento também, é, às famílias, né, alguns 
programas, é, como a questão de laqueadura, colostomia, com orientações, né, e 
acompanhamento familiar e a realização de visitas, e acompanhamento e 
encaminhamento pra outros setores, né, é, da rede, né, não só da saúde, mas 
também, é, fazendo essa referência  com a Assistência Social, né, com a questão da 
Previdência. (Egresso 4) 

 

A instrumentalidade do exercício profissional na atenção primária compreende 

todas as dimensões profissionais em contínua construção, com seus referenciais teórico-

metodológicos, procedimentos técnico-operacionais e princípios ético-políticos; implica 

numa intervenção dotada de uma racionalidade para o entendimento dos complexos 

fenômenos existentes na sociedade e os determinantes objetivos e subjetivos que se 

expressam nas particularidades da atuação e nas singularidades do cotidiano. As condições 

de trabalho podem ser destacadas como um desses determinantes na prática dos egressos. 

 

A estrutura do posto que eu estava como também por eu estar entrando como 
profissional no mercado de trabalho pela primeira vez né? Então foi meio que duas 
angustias ao mesmo tempo. A  angustia de tentar como profissional me inserir no 
mercado e encontrar uma realidade bastante precarizada. (Egresso 3) 
As dificuldades eu acho que é muito a questão da precarização mesmo, das 
condições de trabalho. (Egresso 5) 

 
Foi identificada na fala dos sujeitos da pesquisa fragilidade no entendimento 

sobre as possibilidades de atuação no NASF. De modo mais específico, há 

desconhecimento que a ação clínica direta com os usuários compreende uma das 

dimensões do trabalho do NASF, chamada clínico assistencial (BRASIL, 2014). Isso pode 
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gerar o falso entendimento que a equipe multiprofissional deve se deter às atividades de 

prevenção e promoção. Os parâmetros de atuação de assistentes sociais na saúde também 

demarcam como um dos eixos de atuação o atendimento direto aos usuários (CFESS, 

2009).   

O desafio da formação perpassa o fortalecimento da instrumentalidade como 

mediação, que possibilite ao assistente social o desenvolvimento de ações críticas e 

competentes, permita a elaboração de respostas mais qualificadas, capazes de transpor as 

ações instrumentais, inscrevendo-as em valores ético-políticos que sistematizam a crítica da 

cotidianidade e possibilitam a elevação dos valores a humano-genéricos, os quais buscam 

as transformações individuais, direcionando-os às práticas coletivas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente torna-se necessário ressaltar os limites desta pesquisa que 

apresenta um percentual de 20% dos egressos que se formam a cada semestre, portanto 

não cabem aqui generalizações, mas indicar algumas percepções dos assistentes sociais 

egressos do curso de serviço social da UECE, sobre a formação profissional e sua relação 

específica com a atenção primária. O que se almeja com essa reflexão é contribuir para 

evidenciar os elementos que impulsionam a profissão a avançar cada vez mais na 

consolidação dos pressupostos teórico-metodológicos construídos historicamente.  

Para este sujeito, desta pesquisa, alguns elementos se destacam para 

compreender esta realidade: 

Primeiro, as pessoas egressas expressam um confronto entre a perspectiva 

generalista da formação em serviço social e a necessidade de se obter conhecimento 

específico sobre o campo da saúde, especificamente sobre a atenção primária. Em seus 

depoimentos ora compreendem a formação generalista como frágil, ora como a 

possibilidade de compreender as relações sociais em uma perspectiva de totalidade, 

atribuindo o fortalecimento da criticidade como elemento norteador que colabora para 

atuação no campo da saúde; 

Segundo: a concepção sobre o processo de formação no ensino superior é 

compreendido como fragmentado, onde as ações de pesquisa e extensão são relatadas 

como dissociadas do ensino.  Ao refletirem sobre a dimensão do ensino referem: 

insuficiência de disciplinas, as disciplinas existentes sendo ofertas de forma optativa 

(Seguridade Social) e com carga horária insuficiente, em um formato indevido.  Organizada 
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em dois momentos, inicialmente aulas ministradas de forma intensivas, no segundo 

momento com aulas em horários ao final da manhã ou final da tarde(Oficina V). Ao falarem 

sobre as ações de pesquisa e extensão reconhecem a existência e o papel do Laboratório 

de Seguridade Social e Serviço Social (LASSOSS) como espaço de aprendizado, de 

reflexão, de construção do conhecimento, contribuindo assim para uma formação 

profissional mais qualificada, como também espaço de articulação institucional e comunitária 

quando realiza ações de educação em saúde juntos aos serviços de saúde ao serem 

estabelecidas parcerias. Também reconhecem a existência do PET saúde como divisor de 

águas, compreendido como espaço diferenciado para qualificar a formação profissional, 

dimensionando que as vivências e os saberes construídos, na relação com este programa, 

fortalecem o exercício profissional na atenção primária à saúde;  

O terceiro elemento a ser considerado refere-se à oferta do ensino superior, no 

Ceará, atualmente. Compreendem que a articulação entre universidade e os serviços de 

saúde são frágeis, esporádicas e concentradas na capital, apresentando um distanciamento 

entre universidade e os serviços de saúde localizados no interior do Estado.  

Na perspectiva das competências profissionais, o Serviço Social chega para 

apoiar as Equipes de Saúde da Família para o aprofundamento da análise territorial, como 

forma de qualificar o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. Sendo desafiado a 

contribuir com a ressignificação das práticas cotidianas em saúde, criando dispositivos para 

que o cuidado não seja somente de construção de cidadania, mas também direcionando 

para a emancipação dos sujeitos do território. 
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