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RESUMO 

 

 

O presente estudo buscou compreender a Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família da Universidade Federal de Pernambuco e as relações de poder 
instituídas na formação de trabalhadores. A Residência Multiprofissional será 
apresentada a partir do olhar de oito residentes egressos, no sentido de conceber a 
potência das narrativas e entender o tempo presente de sua instituição. Para 
aprofundamento da pesquisa, o itinerário de análise foi concebido em três 
dimensões: práticas pedagógicas, práticas de gestão e práticas do cuidado. A teoria 
de Bourdieu se constituiu como arcabouço teórico para discutir a formação 
profissional sob o ponto de vista crítico, tendo em vista os investimentos crescentes 
do Governo Federal na modalidade. As práticas vivenciadas na formação da 
primeira turma estiveram permeadas por intencionalidade, mostrando tensões, 
alianças e contradições. As formulações no curso apontam distintos projetos de 
saúde, de sociedade e de compromisso dos seus agentes. A dificuldade de 
integração para o trabalho multiprofissional demonstra também o desafio do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de romper com modelos contra-hegemônicos e de capital 
social de algumas categorias profissionais. As linhas de força presentes nos campos 
da educação e da saúde foram perceptíveis nos encontros entre os sujeitos 
envolvidos, no sentido de manutenção da ordem, da acumulação de capital e de 
ascensão de posições no espaço social. As relações de poder existentes no 
exercício da educação permanente são oriundas de oportunidades educativas 
desiguais e do reconhecimento de níveis mais sofisticados de titulação. Ressalta-se, 
assim, a necessidade de instituir espaços com maior possibilidade de formação de 
agentes transformadores, com um novo habitus profissional, visando o 
fortalecimento do SUS e a consecução de práticas que atendam as necessidades da 
população.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente. Relações de Poder. Formação de 
Trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to understand the Multiprofessional Residency in Family Health of 
the Federal University of Pernambuco and the power relationships established on its 
first group of residents. The Multiprofessional Residency will be presented through 
the views of eight ex-residents, with the objective of verifying the strength of the 
narratives and understanding the present situation of the institution. In order to 
deepen our research, a 3-dimensional analysis was done: pedagogical practices, 
management practices and care practices. Bourdieu's theory was the basis for 
discussing the professional formation under a critical view, taking into consideration 
the increasing investments of the Federal government on residency programs. The 
working practices seen at the Residency first group were permeated by intentionality, 
showing disputes, alliances and contradictions.  The formulations in the course of two 
years point out distinct health and society projects and commitment levels of its 
participants. The difficulty of establishing integrated multiprofessional work also 
demonstrates the challenge of the Unified Health System (SUS) to overcome the 
counter-hegemonic and social capital models of some professional categories. The 
tension lines seen in the educational and health fields were perceptible in the 
meetings between the involved subjects, in the senses of order maintenance, capital 
accumulation and social ascension. The power relationships that exist in the exercise 
of continuing formation are originated from unequal educational opportunities and 
from the acknowledgement of more sophisticated levels of entitlement. Therefore, 
there is a necessity for creating spaces with more possibilities for the formation of 
transformation agents, with new professional habits that focus on strengthening the 
SUS, and health practices that are close to the population needs.  
KEYWORDS: Continuing Education. Power Relationships. Workers Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Recentemente enfrentamos intensos debates no Brasil acerca da 

instituição do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. O programa faz parte 

de um pacto para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS), disponibilizando investimentos em infraestrutura na rede de serviços e 

atraindo médicos para regiões com dificuldade de fixação profissional. 

Médicos estrangeiros também participam do programa e vêm ocupando 

espaços de trabalho em serviços da Atenção Básica com maior vulnerabilidade. A 

expansão de programas de Residências Médicas também faz parte da iniciativa, no 

intuito de ampliar o atendimento em saúde à população.  

Impõem-se como desafios atuais a garantia do acesso de qualidade aos 

serviços de saúde e a efetivação do princípio da universalidade dos atendimentos. 

Por isso, precisamos enfrentar a concentração de profissionais nas regiões 

metropolitanas e capitais do Brasil nas especialidades básicas e complexas, 

investindo na interiorização e em formas de fixação e formação dos trabalhadores. 

A ordenação de recursos humanos exercida pelo Ministério da Saúde 

(MS) atende a base legal constitucional1 brasileira de instituição do SUS, com 

articulação nos cursos de graduação e respondendo a demanda de formação de 

especialistas para o setor. 

No diálogo do mapa de saúde com a rede de serviços, as Residências 

Multiprofissionais em Saúde da Família atendem aos processos regionalizados de 

planejamento e implantação de dispositivos de trabalho multiprofissional. Portanto, a 

abertura de Residências deve estar atrelada aos estudos de necessidade com 

financiamento de recursos dos Ministérios da Saúde e da Educação. 

O SUS, instituído no texto constitucional, apresenta a intersetorialidade 

como um dos seus princípios organizativos, num comprometimento de diversos 

setores do Estado com a produção de saúde e o bem-estar da população (BRASIL, 

2007).  

Na produção social, temos a educação como um dos principais 

fomentadores da saúde, a partir do trabalho conjunto que pode ser estabelecido, da 

                                                           
1
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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capacidade de comunicação com diversos setores e das mudanças de práticas que 

podem ser propiciadas através da formação. 

Na história do Brasil, os Ministérios da Educação e da Saúde têm origem 

comum e somente se estruturam em duas instâncias autônomas no ano de 1953. 

Nesse contexto, anteriormente à Constituição Federal e às Leis Orgânicas da 

Saúde2, datam as frentes de trabalho conjunto entre educação e saúde.  

Entendendo a pós-graduação enquanto continuidade do processo de 

formação inicial e responsiva às necessidades de desenvolvimento científico, 

cultural e social do país, foi proposta a aliança entre os campos de educação e 

saúde para compor o objeto de estudo deste trabalho. Com o respaldo elencado, 

não nos furtaremos do cruzamento dos campos, inclusive por entender a educação 

como promotora do empoderamento dos agentes sociais. 

Os dois campos apresentados, além de significarem interfaces da minha 

graduação como licenciada em Educação Física, foram eixos estruturantes das 

experiências em projetos de extensão e na pós-graduação lato sensu concluída em 

2012, tendo a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) como cenário muito 

marcante. 

Não menos importante, é preciso partilhar que tenho engajamento em 

movimentos sociais em defesa da educação e da saúde, dentro e fora dos muros da 

Universidade, com implicações diretas nas lutas do povo por melhores condições de 

vida. Dessa forma, aproveito-me da consecução da pesquisa no mestrado para 

exercer reflexões acerca da educação superior brasileira no que tange a um projeto 

coletivo de sociedade pautado na justiça social.   

A educação permanente em saúde, enquanto objeto de investigação, foi, 

na verdade, o que me mobilizou nos dois anos de lavoro no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (REMUSF) da UFPE. Vivenciar um processo 

formativo com articulação entre ensino e serviço de caráter multidisciplinar me trouxe 

ânimo e vontade para contribuir na consolidação de políticas públicas voltadas à 

formação de trabalhadores em saúde.  

A educação permanente será a expressão teórica e ideológica utilizada 

ao longo desse trabalho, uma vez que compreende a formação enquanto processo 

                                                           
2
  A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A Lei nº 8.142/90 dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
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inacabado (não complementar) e incorpora a amplitude necessária para o 

fortalecimento do SUS.   

Não faremos recorrência à educação continuada para alcançar distância 

ao modelo propagado de formação médica nos anos 1950 e de nível médio em 

1963, que traz raízes de aprimoramento voltado para o modelo hospitalar de saúde 

em expansão no Brasil, em meio às desigualdades sociais e à falta de 

oportunidades educacionais para a população. 

O termo educação continuada surgiu na VI Conferência Nacional de 

Saúde, em 1977 (FIOCRUZ, 2006), e passou a ser sistematicamente utilizado para 

velar as fragmentações do trabalho e as exigências de produtividade e eficiência. 

Logo, carrega consigo a necessidade de formar rapidamente mão de obra de baixo 

custo para o Estado, fora do contexto real das necessidades de saúde, originando 

cursos estanques e parcelados dirigidos às várias modalidades profissionais.  

Anteriormente à VI Conferência, durante a década de 60, as 

necessidades de aprimoramento profissional se direcionavam aos médicos e 

quadros de nível médio a fim de suprir o crescente número de hospitais que 

iniciavam seu funcionamento de modo empresarial. Baseado na produtividade, o 

hospital se constituía como o principal centro do atendimento em saúde, onde os 

médicos gerenciavam normas e condutas das equipes. Nesse período, segundo 

Pires (1998), os médicos delegavam tarefas e decidiam procedimentos que 

deveriam ser adotados no ambiente de trabalho. 

A concepção de educação permanente em saúde que encontramos 

afinidade tem influência do Movimento de Reforma Sanitária iniciado no interior dos 

Departamentos de Medicina Social, em defesa de uma prática política que 

orientasse o fortalecimento da sociedade civil e a democratização do país 

(FIOCRUZ, 2006).  

O termo começou a ser discutido para o enfrentamento das 

transformações que vinham ocorrendo com o capitalismo, por intermédio da 

Organização Pan-americana em Saúde (OPS), na década de 1980, em busca da 

reorganização do sistema de forma descentralizada e com o fortalecimento dos 

sistemas locais (FIOCRUZ, 2006). 

Neste sentido, a educação permanente tem papel fundamental na 

reinvenção de formas de gestão dos serviços de saúde, instrumentos e perspectivas 

de trabalho; na promoção da vida e da autonomia das pessoas, confrontando-se 
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com a desarticulação de equipes multiprofissionais. Na modalidade de Residência 

Multiprofissional - formação que será investigada - a interdisciplinaridade3 e o 

matriciamento4 serão características fortes para o exercício do trabalho cotidiano, na 

medida em que se pode vislumbrar a inclusão de quatorze categorias profissionais 

reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1998). 

Com a vinculação de diferentes trabalhadores, a formação no serviço 

qualifica quem dela participa. Desse modo, a formação de especialistas e as 

mudanças na graduação têm como prerrogativa a busca pela democratização das 

relações de trabalho, jogando para a educação permanente a centralidade da 

transformação da realidade. 

A partir daqui, podemos realizar questionamentos à respeito da 

atratividade da modalidade de Residência para os profissionais de saúde, 

consistindo numa experiência formativa no serviço frente a outros formatos de pós-

graduação lato ou stricto sensu.  No entanto, somente conseguiremos alcançar 

razões de escolha mais adiante nas discussões que serão tecidas.   

Papel do Estado é induzir políticas para o desenvolvimento do SUS e 

para o alcance do paradigma do cuidado fora do hospital, na relação com os 

equipamentos sociais e estimulando o comprometimento de agentes indutores da 

saúde. As Residências em saúde se constituem como dispositivos importantes para 

as políticas de formação de trabalhadores, por propiciar trocas profissionais entre 

preceptores e Equipes de Saúde da Família (ESF), bem como a adesão de outros 

programas que recebem estudantes. Na formação docente, até o ano de 2014, o MS 

visa formar 1.111 novos professores e 4.230 preceptores para o fortalecimento do 

processo de preceptoria e das Residências (informação verbal)5. 

Embora a procura e os investimentos sejam visíveis na modalidade, a 

Estratégia da Saúde da Família apresenta carência de profissionais com perfil para a 

atuação. Houve incremento em 30% das bolsas para residentes de Medicina de 

Família e Comunidade no ano de 2013, enquanto a ociosidade na procura em 

alguns estados alcançou 37% das vagas, como o ocorrido no Distrito Federal 

(informação verbal)6.  

                                                           
3
 O conceito será discutido nos próximos capítulos. 

4
 O conceito será discutido nos próximos capítulos. 

5
 Tamara Guedes no I Seminário de Formação de Pós-Graduação em Saúde - Mesa Lato sensu, residências em 

saúde e residências médicas: panorama da formação e políticas em vigência – realizado na UFPE, Recife, em 
julho de 2013. 
6
 (ibidem) 
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As Residências Multiprofissionais, que também estão incluídas na 

integração ensino-comunidade e valorização do trabalho em equipe, priorizam áreas 

de necessidades da rede de Atenção Básica tendo a Saúde da Família como foco. 

No ano de 2013, a concessão das bolsas de educação pelo trabalho para os 

residentes atingiram o seguinte panorama: 

Quadro 1 - Bolsas existentes para residentes multiprofissionais em saúde no ano de 2013 

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA NÚMERO DE BOLSAS 

Ministério da Educação (MEC) 329 

Ministério da Saúde (MS) 2655 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 661 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 31 

Outros 164 

Fonte: Informação verbal
7
. 

 
Desse modo, podemos entender que a história da assistência hospitalar, 

médico-centrada, começa a deixar de ser preocupação exclusiva na oferta de saúde. 

A Atenção Básica permitirá um deslocamento do fazer saúde para os domicílios, 

ruas e Unidades de Saúde da família (USF), enxergando como a vida se organiza 

em comunidade. 

A cidade de Recife é a capital nordestina que possui o maior número de 

programas de pós-graduação (SCHMALLER, 2012). No que se refere à modalidade 

de Residência como curso lato sensu, as Residências médicas e de áreas de 

concentração com enfoque hospitalar são as mais predominantes. 

Entre os anos de 1992 e 1996, Recife possuía apenas duas Residências 

em Saúde Coletiva, sendo estas vinculadas a duas instituições de ensino superior, 

quais sejam, Universidade de Pernambuco (UPE) e Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). Em 2002, o Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) criou a 

Residência Multiprofissional em Saúde (RMS). Já em 2006, foram criadas a 

Residência Medicina de Família e Comunidade (RMFC) do IMIP, e também na 

UFPE. Em seguida, a UPE criou a Residência Multiprofissional Integrada em Saúde 

no ano de 2008 (SCHMALLER, 2012). Porém, a UFPE só instituiu suas primeiras 

                                                           
7
 (ibidem) 
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Residências Multiprofissionais no ano de 2010: REMUSF e Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas (HC).  

Oliveira (2003) aponta em seus estudos que a formação de recursos 

humanos para o SUS enfrenta dificuldades para aprendizagem conjunta das 

diferentes profissões, diante da concepção marginal da Atenção Básica como 

cenário de ensino-aprendizagem e do medo dos profissionais na evidência das 

fragilidades das equipes, dentre outras questões.  

Portanto, eis a questão central que será trabalhada nesta pesquisa: Que 

tipos de relações foram consagrados pelos residentes, tutores, preceptores e 

apoiadores para a construção da REMUSF, numa tentativa de superar a 

fragmentação de conhecimentos e contribuir com efeitos mais significativos para a 

consolidação do SUS?  

Consequentemente, diante do exposto, podemos inferir que a Residência 

atendia à demanda de formação de trabalhadores. No entanto, também é possível 

compor um quadro de questões a esse respeito: Por que a UFPE ofereceu 

posteriormente Residências Multiprofissionais num cenário de inúmeras criações em 

Pernambuco? Quais razões levam profissionais de saúde a participar de processos 

formativos na modalidade de Residência? A implantação dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) no país influenciou nessa constituição? A REMUSF, como 

estratégia de educação permanente em saúde, ocasionou mudança de cenário de 

formação, nos serviços de saúde e nas práticas profissionais? Foi possível 

estabelecer novas relações entre profissões de saúde e comunidade? A Residência 

potencializou processos de mudanças nos cursos de graduação? Houve proposição 

de novos conteúdos e experiências de ensino-serviço? A UFPE e a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) estavam munidas de profissionais habilitados na ênfase 

do programa? 

Através da sistematização de fontes orais e escritas será possível 

entender tensões, negociações, práticas, cenários e atores envolvidos, adentrando 

nas potencialidades e limitações no modelo de formação em Residência 

Multiprofissional. Dentro do contexto atual da pós-graduação brasileira, foi aguçado 

o desejo de sistematizar a história da REMUSF, mergulhando nas primeiras reuniões 

organizativas até a formatura da primeira turma.  

Esperando responder se a iniciativa serviu a um trabalho de campo 

precarizado ou para qualificação das práticas e dos profissionais envolvidos, a 
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presente pesquisa tem por objetivo compreender a Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família da Universidade Federal de Pernambuco e as relações de poder 

instituídas na formação dos trabalhadores de saúde, a partir do olhar dos egressos 

da primeira turma. 

Não pretendemos tornar a dissertação um instrumento de luta no interior 

do campo da saúde e da educação, mas um nascedouro de conhecimento das 

batalhas que existem na execução de políticas de formação do trabalhador para o 

SUS e por mais investimentos dos Ministérios da Saúde e da Educação no que diz 

respeito às Residências Multiprofissionais. 

Assim como Ceccim e Feuerwerker (2004), acreditamos que a Residência 

não possibilita apenas formação técnica, mas engloba processos de produção de 

subjetividade e sujeitos políticos.  

 

É preciso fazer história social da emergência desses problemas, da sua 
constituição progressiva, quer dizer, do trabalho coletivo – frequentemente 
realizado na concorrência e na luta – o qual foi necessário para dar a conhecer e 
fazer reconhecer estes problemas como problemas legítimos, confessáveis, 
publicáveis, públicos, oficiais (BOURDIEU, 1989, p. 37). 

 
Controlando as pré-noções projetadas sobre o passado e mobilizando 

técnicas para circunscrever o objeto, serão necessárias renúncias e filiações para o 

estudo. A Residência, construída como objeto científico e socialmente importante, 

será apreendida de um ângulo imprevisto, podendo ter suas abstrações convertidas 

em respostas práticas. 

Nos primeiros capítulos, localizaremos o estudo a respeito dos 

fundamentos e procedimentos metodológicos adotados, recorrendo à teoria de 

Pierre Bourdieu para a análise dos dados. Em seguida, serão apresentados os 

arcabouços teóricos que dialogam com a educação permanente em saúde e a 

história das Residências Multiprofissionais em saúde no Brasil.  

No segundo momento do texto, partilhamos os cenários e os sujeitos 

implicados nas relações de poder existentes nas práticas pedagógicas, nas práticas 

de gestão e nas práticas do cuidado da REMUSF. 

Por fim, esta pesquisa não pretende apenas construir a problemática e partilhar 

técnicas utilizadas, mas, ao mesmo tempo, através dos discursos, se constituir como 

instrumento comprometido para uma atitude crítica na formação de trabalhadores de 

saúde.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Objetivo geral 

 

Compreender a Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 

Universidade Federal de Pernambuco e as relações de poder instituídas na 

formação dos trabalhadores de saúde, a partir do olhar dos egressos da primeira 

turma. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

Conhecer os principais atores e cenários envolvidos na constituição da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal de 

Pernambuco; 

Conhecer as práticas pedagógicas e de gestão da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal de Pernambuco; 

Analisar as práticas do cuidado e as transformações geradas pela Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal de Pernambuco na 

rede de serviços e na trajetória dos trabalhadores de saúde. 
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2. MEANDROS E FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A apresentação da trajetória de vida dentro da introdução teve como 

objetivo único tornar explícito o nascedouro deste trabalho, seus acúmulos e 

percepções. Como visto, o caminho percorrido guarda relação com o pertencimento 

à modalidade formativa, e a definição do tema de pesquisa não se estabelece de 

modo imparcial.  

A afinidade investigativa até aqui explicitada assume coerência com o 

universo vivido. É, sobretudo, uma opção intencional imbuída de questionamentos e 

anseios. Considerando “a formação uma tarefa socialmente necessária, ela deve 

guardar para com a sociedade compromissos ético-políticos” (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004, p.49). 

Controlar a interinfluência da experiência para torná-la um guia e prova de 

suas reflexões é imprescindível a todo cientista social no processo de modelagem 

como “artesão intelectual” (MILLS, 1959, p. 212). Numa expressão de sabedoria ao 

aliar a vida de forma permanente no seu trabalho, a erudição se torna “uma escolha 

de como viver e ao mesmo tempo uma escolha de carreira” (MILLS, 1959, p. 212).  

Neste sentido, não se torna impeditivo estudar a Residência da qual fiz 

parte, embora exija cuidados o planejamento da pesquisa. Kohl (2013) enaltece a 

relação de interdependência com o objeto de estudo, desde que se processe 

controle em meio a marcos conceituais de um arcabouço teórico para a 

compreensão das forças sociais.  

Portanto, a presente pesquisa se configura como um desafio, por se tratar 

de um trabalho historiográfico da REMUSF com curto período de surgimento e de 

proximidade investigativa como produto intelectual de interesse. Como nos afirma 

Mills, “dizer que pode ‘ter experiência’ significa que seu passado influi e afeta o 

presente, e que define a sua capacidade de experiência futura” (MILLS, 1959, p. 

212).  

Todavia, apesar de ter afinidade com a temática em questão, faz-se 

necessário o respaldo dos fundamentos e procedimentos metodológicos escolhidos 

para a operação historiográfica8 sem a formação inicial em História.  

                                                           
8
 A historiografia pode ser entendida como uma representação do passado e um produto da experiência histórica 

da humanidade. 
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Antes de mais nada, um questionamento: o que viria a ser uma pesquisa 

de cunho historiográfico? A historiografia é uma representação do passado e um 

produto da experiência histórica da humanidade (MALERBA, 2006). Por assumir 

leituras do passado, a historiografia, para Croce (1962), é essencialmente 

contemporânea, e sua condição de existência é dada pelo reconhecimento do 

historiador ou de uma sociedade, porque todo acontecimento vai apresentar um 

emaranhado de narrativas. As narrativas, para este filósofo, representam a 

historiografia. 

Nestas compreensões, a historiografia seria o conhecimento elaborado 

numa pesquisa histórica, a forma de expressão e o exercício de reflexão crítica do 

conhecimento científico. Fazer uma construção historiográfica exige a historicidade 

como condição essencial na produção do conhecimento histórico a partir de 

narrativas e representações. 

Por isso, será preciso resgatar as contribuições dos pesquisadores que 

me antecederam e entender que meus constructos serão alvo de julgamentos e 

reescrições futuras, diante da sociedade que está em constante conformação. 

Porém, não só o conhecimento produzido sofrerá reinterpretações; o próprio 

pesquisador em formação pode sê-lo quando é comum a valorização e/ou a 

exigência do historiador como responsável pelo ofício historiográfico. 

A institucionalização da História como disciplina é um ponto crucial para 

entender a suspeição entre “historiadores de profissão” e “amadores”, fazendo uma 

distinção dos conhecimentos produzidos. Como disciplina, nos anos 1870, a História 

implicou na ruptura entre passado e presente, atribuindo a interpretação do fato 

passado à atuação de um profissional especialista no assunto. A História, enquanto 

“disciplina que possuía um método de estudos de textos que lhe era próprio, que 

tinha uma prática regular de decifração de documentos”, tratava-se de “competência 

do historiador” (FERREIRA, 2002, p. 315). 

Contudo, os mais variados atores se incumbiram de escrever a História da 

Educação, demonstrando que o campo nunca foi enveredado apenas pelos 

historiadores. Um passo para demonstrar a vinculação da historiografia à Educação, 

anteriormente conectada de forma restrita à Filosofia, à Política e à Pedagogia, 

sugere abordar as três gerações de produção que difundiram novos horizontes de 

investigação e, consequentemente, corroboraram com o acúmulo de trabalhos a 

partir do final dos anos 1960.  
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Segundo Vidal e Faria Filho (2003), a primeira geração de historiadores 

da educação reúne médicos, padres, jornalistas e advogados. A segunda geração é 

composta por professores e diretores de escolas normais. Por último, o terceiro 

nicho é formado por professores universitários e historiadores intelectuais engajados 

nas lutas pela promoção social.  

Desse modo, o acúmulo de trabalhos de História da Educação no Brasil 

sofreu aumento no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, pelo enveredamento 

destes sujeitos. O avanço foi materializado, principalmente, em decorrência da 

criação dos cursos de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 

Rio de Janeiro , em 1965, e de São Paulo, em 1969 (VIDAL; FARIA FILHO, 2003).  

É preciso também considerar a contribuição valiosa do Grupo de Trabalho 

na Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPEd), em 1984, assim 

como do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil, 

em 1986, para o crescimento da historiografia do campo (VIDAL; FARIA FILHO, 

2003), pois, na medida em que são difundidos novos horizontes de investigação e 

maiores espaços de reconhecimento, há, consequentemente, maior inserção de 

pesquisadores e formação de grupos interessados na História da Educação. 

Dessa maneira, a História da Educação no Brasil, enquanto área de 

concentração da pesquisa, vem rompendo com os ideais tradicionais do século XIX, 

e busca a renovação dos campos do conhecimento recorrendo à História Nova9. Na 

atualidade, Souza (2009) convoca pesquisadores “garimpeiros” à realização de 

trabalhos na área sem as amarras da formação e com desenhos teórico-

metodológicos inovadores, no sentido de contribuir para a elevação do pensamento 

humano.  

Diante do exposto, associamo-nos também à escrita da História que não 

recorre somente ao uso de fontes oficias e escrita para a narrativa e concebemos 

que 

 

[...] agora o documento não é inocente, não decorre apenas da escolha do 
historiador, ele próprio parcialmente determinado por sua época e seu meio; o 
documento é produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do 
passado, tanto para impor uma imagem desse passado, quanto para dizer ‘a 
verdade’ (LE GOFF, 2005, p. 76).  

                                                           
9
 A expressão nova história advém da França e, segundo Burke (2011), está associada à chamada École dês 

Annales, que “nasceu em grande parte de uma revolta contra a história positivista do século XIX, tal como havia 
sido definida por algumas obras metodológicas por volta de 1900” (LE GOFF, 2005, p. 36). 
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Em consonância com o pensamento expresso, um documento não 

comporta a realidade direta: trata-se de narrações históricas e discursos de verdade. 

Como aborda Ginzburg (2006), o historiador não seria um juiz para atestar a 

veracidade do fato. 

 

O tempo histórico não é o tempo vivido. A história escrita, documentada, distingue-
se do acontecido; é uma representação. E neste hiato entre o vivido e o narrado 
localiza-se o fazer do próprio do historiador (MONTENEGRO, 2007, p. 09). 
 

A recorrência de novas fontes escritas e a demanda por diversas formas 

de leitura dos fatos tiram o privilégio da fonte escrita, abre espaço para a 

arqueologia, fotografias e enquete oral (LE GOFF, 2005). Fazendo referência a 

Vovelle, Le Goff (2005) reitera que cada época proporciona as fontes que satisfazem 

as suas próprias necessidades.  

Por esse motivo, houve a restauração, no século XX, dos testemunhos 

diretos10 recorrendo à história oral em defesa de estudos do tempo presente, em 

rompimento com a visão retrospectiva para aceitação do evento. A necessidade de 

escrever histórias do século XX e XXI - portadoras da singularidade de conviver com 

testemunhos vivos - coloca em foco, obrigatoriamente, os depoimentos orais 

(FERREIRA, 2002).  

A história do presente devolve a palavra para as personagens que a 

geraram e provoca uma profunda revisão no que concerne ao papel das fontes, não 

se restringindo apenas a encurtar prazos para uma primeira tentativa de 

interpretação. Fazer história recente é enaltecer o testemunho oral na confrontação 

das versões de uma mesma história contidas no documento escrito, identificando 

“falhas, ausências, verdades particulares e falseamentos” (MARANHÃO FILHO, 

2009, p.143), colocando-os no horizonte da historicidade.  

Desse modo, o arsenal metodológico se desenvolve a partir da 

subjetividade, tanto daquele que escreve quanto do depoente. 

Normalmente, fazer história do tempo presente começa pela definição de um 
problema de pesquisa que tem implicações existenciais para o pesquisador, de 
modo mais agudo que na pesquisa de épocas mais distantes (...). Por outro lado, 
a questão do presente e de uma história do tempo presente torna-se 
eminentemente política não apenas pelas escolhas do historiador, mas também 
porque ‘sujeito’ e ‘objetos’ da pesquisa habitam o mesmo tempo (HUFF JUNIOR, 
2009, p. 20). 

 

                                                           
10

 Os testemunhos diretos foram utilizados na historiografia da Antiguidade Clássica. 
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A minha filiação a esses pressupostos epistemológicos marcados de 

subjetividade pretende buscar respostas para as indagações e formular explicações, 

mesmo que provisórias, junto aos sujeitos pesquisados sobre as formas com que se 

configuravam as relações de poder da REMUSF.  

 

A memória é um acervo acumulado historicamente e em constante processo de 
reelaboração por aqueles que representam e preservam a sua história, a qual 
também é uma história coletiva continuamente alterada por contextos (KOHL, 
2013, p. 93). 

 

Emoções, valores, maneiras de agir e outras expressões humanas de 

relação com o mundo podem ser apuradas por meio de entrevista. A coleta de 

depoimentos orais dos residentes da primeira turma se constitui como um elemento 

significativo da história e prática social, por conceber mudança no enfoque histórico 

e novos caminhos interpretativos, tendo o informante como fonte viva e auxiliar ativo 

(THOMPSON, 1992, p. 25). A partir das narrativas dos atores, o enfoque histórico 

muda, surgem as categorias de pesquisa e são ampliados os modos de leitura da 

realidade social. 

O instrumento metodológico da entrevista, bastante comum em pesquisas 

qualitativas e de grande número de adeptos na graduação e na pós-graduação 

(KOHL, 2013, p. 90), possibilita responder as questões do universo investigado e 

ajuda no levantamento de novas fontes. 

A UFPE produz seus próprios documentos históricos através de atas, 

resoluções, fotografias oficiais, entre outros, registrando até mesmo o modo como 

enxerga o ensino superior e seu papel na sociedade. Diversas fontes estão hoje 

adormecidas, sem tratamento; por isso a importância do movimento permanente de 

reflexão sobre o presente que está colocado e - não menos importante - de 

ressignificar o passado com suas relações sociais e tradições institucionais. 

É importante destacar que os documentos oficiais da REMUSF que foram 

utilizados como fontes nesta pesquisa foram produzidos anteriormente ao mestrado; 

portanto, construídos sem a intencionalidade de ser objeto fatídico de estudo, 

embora exista o “interesse de operá-los intelectualmente como reveladores de um 

momento” (informação verbal)11. 

                                                           
11

 Edilson Fernandes de Souza na banca de qualificação deste projeto de mestrado, em maio de 2013, na sala 
do Núcleo de Teoria e História da Educação, Centro de Educação da UFPE. 
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Devido à aproximação com o programa e a modalidade de formação em 

questão, não houve problema na imersão no território da Residência e nos contatos 

estabelecidos com os informantes. Nos contatos iniciais para apresentar o projeto e 

dar ciência dos objetivos e cuidados éticos da pesquisa, os residentes se 

dispuseram a colaborar com a produção de conhecimento e contribuir no registro de 

histórias da REMUSF, sendo a primeira Residência Multiprofissional da UFPE.  

No entanto, é importante salientar que, na roda de trabalhadores que 

compõem a Residência, pesquisas têm mostrado os esforços institucionais para a 

organização dos programas. Gestores e docentes comumente têm espaço nas 

publicações oficiais que tratam das Residências; contudo, apenas o universo de 

compreensão dos residentes ainda tem sido pouco explorado. 

Portanto, foi dada a voz aos residentes egressos, estes que 

aparentemente seriam os sujeitos mais frágeis e passageiros na constituição e 

organização da Residência. Apesar de não possuírem vínculo empregatício com as 

instituições promotoras, emanam um olhar que pode iluminar questões que passam 

despercebidas nos produtos ministeriais. Thompson (1992) e Montenegro (2007) 

defendem que os agentes excluídos pelo sistema capitalista ganham, na história 

oral, o espaço para expressar as visões do mundo que os cerca e suas 

interdependências coletivas. 

Os convites para participação na pesquisa foram feitos previamente 

através de contato telefônico, a fim de apresentar o cunho da investigação e dirimir 

dúvidas. O termo de consentimento e um roteiro para entrevista foram enviados 

anteriormente para os endereços eletrônicos dos participantes, conforme os 

apêndices deste trabalho. 

Durante os encontros, os sujeitos do estudo rememoraram alegrias e 

angústias vivenciadas no período da Residência. As primeiras entrevistas realizadas 

no campus da UFPE exigiram mais interferências do pesquisador nos depoimentos, 

enquanto as narrativas colhidas no ambiente de trabalho e domicílio foram 

permeadas por mais descontração e detalhamento. As inferências do pesquisador 

tinham caráter elucidativo e de aprofundamento nos pontos que despertaram 

atenção, como orienta Montenegro (2007). 

É importante destacar essas diferenças no contato com os residentes, o 

que pode significar que estar na UFPE, embora em outro Centro Acadêmico, move 

certos cerceamentos nos depoentes ao revisitar o vivido. As demais entrevistas em 
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local acolhedor e de estabilidade fluíram em melhor compasso e poderão ser 

perceptíveis nos depoimentos transcritos no decorrer do texto. 

Durante o processo de entrevista foi possível verificar os acontecimentos 

que os participantes desejavam manter no esquecimento ou na memória registrada. 

Thompson (1992) afirma que a memória depende do interesse e da compreensão de 

cada sujeito.  

Ter concluído o curso em 2012 foi o critério de inclusão dos sujeitos na 

pesquisa, embora consideremos que os residentes que deixaram o programa nunca 

se afastaram de fato. Deparamo-nos, nas entrevistas, com suas marcas e 

contribuições, mesmo excluindo-os como sujeitos ativos da pesquisa.  No total, a 

REMUSF teve 4 (quatro) desistentes na primeira turma. 

O número final de entrevistados foi definido no desenvolvimento do 

projeto à critério de saturação, “quando as concepções, explicações e sentidos 

atribuídos pelos sujeitos começam a ter uma regularidade de apresentação” 

(MINAYO, 2008, p. 48). Desse modo, totalizando 8 (oito) sujeitos, quatro residentes 

de cada Distrito Sanitário (DS) participaram da pesquisa, considerando os 20 

matriculados. 

Questões curtas e sem indução foram elaboradas para permitir maior 

liberdade de compreensão dos participantes.  Ao término da entrevista aberta, estes 

eram consultados sobre o desejo de retomar alguma questão ou realizar 

considerações finais. De acordo com Minayo (2010), a entrevista aberta trata-se de 

um roteiro invisível que serve de orientação para o pesquisador e não de 

cerceamento de falas, provocando, assim, a explicitação mais profunda possível dos 

sujeitos pesquisados. 

As transcrições das entrevistas foram realizadas em intervalo de tempo 

curto após a coleta, com no máximo 48 horas, no sentido de possibilitar melhor 

apreensão do contexto e buscar a fidedignidade dos relatos. Parte de alguns 

depoimentos não foi analisada nesta pesquisa em decorrência de nomes citados ou 

características de fácil identificação, evitando constrangimentos e problemas de 

ordem ética. 

A última versão da dissertação foi partilhada com os participantes a fim de 

que os mesmos avaliassem se haveria o desejo de alguma supressão do transcrito. 

Não houve manifestação de modificação e nem declínio de participantes até o 

produto final. 
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As narrativas não serão apresentadas no tempo cronológico e não 

sofreram julgamentos, ou seja, não foram avaliadas como sendo cabíveis ou não, 

como sendo certas ou erradas. No texto, se pretendeu entender as razões dos 

acontecimentos e posturas durante a vivência na REMUSF, num jogo de 

intencionalidades e relações de poder. As análises, portanto, não acompanham 

ordem de relevância, nem nível de importância dos eventos. 

No entanto, será possível perceber as combinações dos acontecimentos, 

causando um efeito de encadeamento de determinadas situações. Sujeitos, 

instituições e práticas foram impactados pela operância da primeira turma, esta que 

pode permanecer influenciando no programa que está formando o quarto grupo de 

profissionais de saúde. 

Para compreensão da pesquisa e produção dos dados, serão 

demonstradas relações de poder em três campos de análise: nas práticas 

pedagógicas, nas práticas de gestão e nas práticas do cuidado. Os campos de 

análise emergiram dos objetivos do estudo, do cruzamento das entrevistas e do 

referencial teórico de base, evidenciando elementos importantes para os processos 

de constituição dos trabalhadores de saúde, de suas instituições promotoras e dos 

atores envolvidos. 

Conflitos, arbitrariedades e as demais questões levantadas no transcorrer 

do texto, serão compreendidas na confrontação da realidade encontrada e nos 

campos de produção simbólica da teoria de Pierre Bourdieu. As categorias de 

análise foram elencadas pelo arcabouço teórico do autor acerca das organizações, 

das relações de poder e da ênfase na divisão de classes nas sociedades 

capitalistas.  Desse modo, encontraremos tensões, alianças, contradições, disputas, 

interesses divergentes, estratégias de resistência e postos de destaque no campo 

de lutas e de saberes na modalidade de formação.  

Tanta afetividade e proximidade na interlocução dos campos de educação 

e saúde não ferem a objetividade e, tampouco, a consciência histórica necessária 

para a realização desta investigação. Agora, “se nosso presente é uma sucessão de 

flashes, de delírios partidários e de jogos de espelhos, como sair dele para erigi-lo 

em objeto de investigação histórica” (RIOUX, 1999, p. 41)?  

Eis o desafio que é colocado na tentativa de construir a história da 

constituição da REMUSF, sob o olhar da sua primeira turma. 
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2.1. Bourdieu: concepções e contribuições 

 

Esse aumento da complexidade das organizações, bem como de sua importância 
para as sociedades, fazendo com que cresça, em consequência, a quantidade de 
estudos sobre o poder e suas relações no âmbito da teoria das organizações 
(CAPPELLE et al, 2005, p. 356). 

 
O poder vem sendo amplamente discutido em estudos organizacionais 

devido a sua influência nas práticas e relações sociais. O desenvolvimento de 

habilidades, técnicas e posições diferenciadas, entre outras características, 

demonstram as disputas decorrentes da divisão do trabalho e os interesses 

divergentes dos agentes nos campos existentes. 

Pierre Bourdieu (1930-2002) é reconhecido como um dos grandes 

pensadores nas áreas da Educação, Sociologia e Filosofia do século XX e, nos dias 

atuais, suas contribuições acerca do poder simbólico ainda permanecem nas 

ciências sociais e humanas. Estudou os pensamentos marxista, weberiano, 

durkheimiano, entre outros, para defender teoricamente seus achados empíricos e 

produtos teóricos quanto à superação de dicotomias, especialmente entre 

objetivismo e subjetivismo. 

Discutindo desigualdades escolares, Bourdieu levantou pontos de partida 

sobre a origem de problemas assentados no meio social, ultrapassando as 

limitações da visão de dons individuais para explicar rendimento e distintas 

trajetórias dos estudantes no sistema de ensino.  Para ele, a cultura assume papel 

importante na formação dos sujeitos e na luta de classes, para além de resultantes 

econômicas.  

Imbuída em seus objetos de análise, a condição cultural é preponderante 

no estabelecimento das relações na sociedade e nas instituições. Seus conceitos 

são desenvolvidos considerando os benefícios que podem ser obtidos pelos 

indivíduos em função da participação em grupos e da construção interessada de 

sociabilidade. Na abordagem, trata as relações de poder a partir de instrumentos de 

integração para explicar a dominação de classes e a conservação da ordem. 

Por estarmos tratando o processo formativo da primeira turma da 

REMUSF, os conceitos presentes na obra de Bourdieu podem trazer elementos 

teóricos para a compreensão do lugar que a educação ocupa dentro da sociedade 

contemporânea e capitalista.  
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Para apropriação das concepções do autor acerca das relações indivíduo-

sociedade, trataremos adiante, de forma breve, conceitos importantes que estarão 

inscritos nos próximos capítulos. 

O indivíduo é integrante e determinante da sociedade em que vive. 

Enquanto agente ativo sente as relações de força penetradas nas estruturas sociais 

e, ao mesmo tempo, exerce influência sobre elas. Para o autor francês, o 

mutualismo indivíduo-sociedade implica em não existir sujeito anulado diante dos 

movimentos do mundo, tampouco este institui-se sozinho enquanto agente.  

Segundo Bourdieu, dentro de cada instituição existem os agentes que, 

por sua vez, são distribuídos  

 

[...] na primeira dimensão, de acordo com o volume global de capital que possuem 
e, na segunda dimensão, de acordo com a estrutura de seu capital, isto é, de 
acordo com o peso relativo dos diferentes tipos de capital, econômico e cultural, 
no volume global de seu capital (BOURDIEU, 2008, p. 19). 

 
O capital12 (cultural, econômico, simbólico e social), em suas quatro 

formas, significa poderes sociais fundamentais para a sociabilidade. A posse de um 

tipo de capital constitui a condição para a obtenção de um outro (BOURDIEU, 2009, 

p. 134-135), e sua valorização depende do interesse específico da instituição, 

grupos e campos envolvidos.  

No entendimento de Bourdieu (1989), o capital econômico é constituído 

na apropriação de bens materiais e fatores de produção; o capital social baseia-se 

em relações que constituem fontes de apoio para a atuação dos agentes sociais; o 

capital simbólico corresponde ao prestígio na sociedade, ligado à honra e ao 

reconhecimento e, por fim, o capital cultural é aquele que tem na posse dos títulos 

escolares uma de suas manifestações institucionais.  

Consistindo no envolvimento de agentes com condições materiais e 

imateriais distintas, os sujeitos detêm apreensões do mundo a partir das relações 

contidas nos campos, intensidade e experiência obtida, ou melhor, dos tipos de 

capital que possuem. 

 

Os agentes certamente têm uma apreensão ativa do mundo. Certamente 
constroem sua visão de mundo. Mas essa construção é operada sob coações 
estruturais (BOURDIEU, 1990, p. 157). 
 

                                                           
12

 Capital é definido por Bourdieu como uma relação social que existe e produz efeitos somente dentro do campo 
onde ele se reproduz e se produz.  É na relação com o outro que o tipo de capital é instituído. 
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Ao compreender a relação dos condicionantes do meio social e a 

subjetividade dos indivíduos, o autor concebe que a relação indivíduo-sociedade não 

constrói sujeitos universais ao nos apresentar o conceito de habitus: "o sociólogo 

descobre a necessidade, a coação das condições e dos condicionamentos sociais, 

até no íntimo do 'sujeito' sob a forma do que chamo de habitus" (BOURDIEU, 1990, 

p. 28).  

O habitus pode ser entendido como um conjunto de valores, concepções, 

entre outras percepções acumuladas ao longo da vida, que ajudam os sujeitos a 

realizarem suas escolhas e a responderem a situações diversas do cotidiano. Para 

ele, a noção de habitus comporta o 

 

[...] sistema de disposições duradouras e transponíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações, e torna possível efetuar tarefas 
infinitamente diferenciadas graças às transferências analógicas de esquemas que 
permitem resolver os problemas da mesma forma e graças às mesmas correções 
incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses mesmos 
resultados (BOURDIEU, 2002b, p. 167). 

 
Deste modo, o repertório de cada agente é único, mutável, foge do 

mecanicismo das ações. “O todo social não se opõe ao indivíduo. Ele está presente 

em cada um de nós, sob a forma do habitus, que se implanta e se impõe a cada um 

de nós através da educação, da linguagem” (BOURDIEU, 2002a, p. 33).  

Portanto, somos produto da incorporação da totalidade, refletindo a 

sociedade e as vivências que carregamos, modos de organização e comunicação. O 

habitus orienta práticas individuais e coletivas, conformando-se como um mediador 

social. As ações não serão provenientes de atos autônomos, mas oriundas de 

práticas adequadas à ocupação dos agentes no espaço social e às experiências 

passadas. 

Se temos posições sociais e história de vida distintas, vários serão os 

interesses dos sujeitos e grupos nos campos. Por conseguinte, considerando que 

não possuímos uma estrutura social única, os agentes são detentores de posições 

diferenciadas num mesmo campo, defrontando-se com relações de poder para 

conquistar mais benefícios para si. 

Campo se constitui como um espaço onde são apresentadas as relações 

objetivas da sociedade, local onde as disputas ocorrem e onde o habitus dos 

sujeitos ganha corpo para diferenciação.  No terreno das disputas, a organização em 
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corporações profissionais podem significar estratégias de ação de sujeitos com 

diferentes tipos de capital ancorados no seu habitus.   

O campo, neste sentido, significa o espaço das lutas de ideias e das 

ações provenientes do conhecimento dos indivíduos, instituições e grupos 

detentores de capital, estruturando-se pelo estado da relação de força entre os 

agentes.  

 

O mundo social pode ser concebido como um espaço multidimensional construído 
empiricamente pela identificação dos principais fatores de diferenciação que são 
responsáveis por diferenças observadas num dado universo social ou, em outras 
palavras, pela descoberta dos poderes ou formas de capital que podem vir a atuar, 
como azes num jogo de cartas neste universo específico que é a luta 
(BOURDIEU, 1987. p. 4).  
 

Campo pode ser entendido como uma  

 

[...] rede, ou configuração, de relações objetivas entre posições. Essas posições 
são objetivamente definidas, em sua existência e nas determinações que impõem 
sobre os ocupantes, agentes ou instituições, pela sua situação presente e 
potencial na estrutura de distribuição de espécies de poder (ou capital), cuja posse 
comanda o acesso aos lucros específicos que estão em jogo no campo, assim 
como pelas suas relações objetivas com outras posições (dominação, 
subordinação, homologia) (BOURDIEU, 1989, p. 64-65). 

 
Portanto, é na educação permanente enquanto campo que poderemos 

enxergar os efeitos da acumulação de capital com intuito de implementação na 

sociedade, através das suas próprias regras, princípios e hierarquias. A REMUSF 

abarca diferentes campos do espaço social, cada um procurando construir sua 

identidade e estruturação.  

Pela variedade de interesses, os campos da saúde e da educação têm 

definido suas práticas para que possam manter a legitimação dos bens produzidos. 

Do mesmo modo, no sistema de forças, os sujeitos participantes lutam para colocar 

em vigor o capital adquirido, seja no campo da UFPE, seja na rede dos serviços de 

saúde. 

A escola, para o autor, é uma das principais instituições responsáveis 

pela transmissão de capital cultural, contribuindo também para a perpetuação das 

estruturas sociais (BOURDIEU, 2002). Para ele, a reprodução de práticas 

opressoras tem sido fortemente exercida pelo sistema de ensino na medida em que 

a difusão de conhecimentos está mal distribuída. A escola, desse modo, reforça a 
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superioridade de grupos dominantes e exerce uma violência simbólica ao conservar 

o status quo.  

Nesse sentido, a ação pedagógica pode representar uma violência 

simbólica, ao nutrir a dominação de grupos menos favorecidos socialmente, 

sancionando uma única forma de cultura. Ao inferiorizar a cultura de alguns 

participantes, a REMUSF estará enfatizando as características da violência 

simbólica baseada na divisão social do trabalho e na hierarquia de capital. 

Embora sua teoria sofra diversas críticas no que tange às saídas para a 

transformação, podemos avistar questionamentos para romper o círculo de 

desigualdade da ordem social, pois a educação seria   

 

[...] capaz de produzir em série, provocando grande escândalo entre os detentores 
do monopólio da distinção culta, indivíduos competentes, providos dos esquemas 
de percepção, de pensamento e de expressão que são a condição da apropriação 
dos bens culturais, e dotados da disposição generalizada e permanente para se 
apropriar de tais bens (BOURDIEU, 2003, p. 108). 

 
Assim, caberia à universidade, assim como às escolas, decidir a função 

social que desejam protagonizar; se a serviço da reprodução de desigualdades ou 

do rompimento em busca de transformação. Os desejos e expectativas da 

comunidade escolar precisam ser atendidos em virtude da escolha em alcançar 

níveis mais altos do sistema de ensino. 

Contudo, Bourdieu nos atenta que a participação da instituição na 

formação tende a provocar frustrações e sofrimento nas pessoas, como registrado 

nos depoimentos em A miséria do mundo (1997). A decepção ou satisfação com 

projetos individuais de vida dos residentes serão encontrados nos depoimentos, bem 

como promessas para ingresso no mercado de trabalho após a conclusão na 

REMUSF. 

 

É isso que faz com que, através do relato das dificuldades mais "pessoais", das 
tensões e das contradições aparentemente mais estritamente subjetivas, 
geralmente se exprimam as estruturas mais profundas do mundo social e suas 
contradições (BOURDIEU, 1997, p. 591). 

 
Portanto, Bourdieu oferece-nos uma boa companhia ao incitar a 

discussão sobre a educação permanente oferecida pela Residência, mostrando 

como acontecem as reproduções da estrutura social, os interesses das ações 
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humanas, mas também impulsiona a refletir formas de mudança no que tange à 

formação de trabalhadores da saúde. 

Os conceitos de capital (e suas tipificações), habitus, campo e violência 

simbólica aparecem neste texto como peças fundamentais para entender as 

relações sociais produzidas na REMUSF, ampliando o conhecimento baseado na 

participação interessada das pessoas nas organizações e nas relações de poder. 

 

3. A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO BRASIL 

 

 

A formação inicial e a educação permanente são pautas de discussão 

popular e de programas governamentais em busca da transformação de práticas do 

cotidiano e na consolidação do SUS. A definição de políticas voltadas para a 

formação de recursos humanos representa um avanço importante na qualificação 

profissional, embora carregue consigo desafios para a materialidade das ações dos 

trabalhadores na produção de vida. 

O estabelecimento de estratégias de aprendizagem reais nos espaços de 

prática pode contribuir para a integralidade da atenção adequada às necessidades 

de saúde da população e do SUS. Segundo Ferla e Ceccim (2003), a educação pelo 

trabalho se constitui como alternativa para o desenvolvimento de novos perfis 

profissionais em torno da mudança na formação permanente. 

A identificação Educação Permanente em Saúde está carregando, então, a 
definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do 
trabalho – ou da formação – em saúde em análise, que se permeabiliza pelas 
relações concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços 
coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano 
(CECCIM, 2005, p. 161). 

 
Nesse sentido, a educação permanente em saúde interage com o pulsar 

da vida e do trabalho para gerar processos de reflexão e maior permeabilidade das 

demandas da sociedade. No entanto, antes mesmo da implantação de uma política 

pública de educação permanente, os serviços, a Academia e outras instâncias 

debateram princípios para a Reforma Sanitária brasileira, no reconhecimento sobre 

a importância de se criar um novo modo de fazer saúde. Segundo Lavra (1985), 
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desde 1920 há o estímulo para formação de sanitaristas no Brasil. A criação de 

cursos de higiene e saúde pública são provas dessas iniciativas. 

O Banco Mundial, em 1975, publicou um documento criticando as 

políticas de saúde desenvolvidas por países periféricos, devido aos altos custos de 

uso de tecnologia e concentração de práticas na medicina hospitalar (FIOCRUZ, 

2006, p. 15). Nesse período, os profissionais de saúde deveriam seguir modelos 

comunitários locais para ampliar sua atuação e se ajustar às restrições de 

empréstimos.  

Na medida em que atendiam à demanda racionalizando recursos, os 

serviços de saúde encontrariam novas formas de prestação de serviços e 

distribuição de procedimentos entre a equipe. Desta forma, predominavam as 

limitações no alcance da responsabilidade social das práticas. 

Para responder a necessidade de distribuição de tarefas e novas relações 

sociais com os usuários, após a Conferência Nacional de Saúde de 1977, foram 

realizados programas de preparação do pessoal de saúde em formato de 

capacitações, cursos, visitadoras sanitárias, auxiliares de saneamento, entre outros 

(FIOCRUZ, 2006, p. 17). 

As propostas de formação para o setor ocuparam espaço intenso na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986, culminando em previsões de ações e 

esferas ordenadoras na promulgação da Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e da 

Constituição Federal de 1988. Na conferência, a educação continuada é referida 

como estratégia de reformulação dos serviços, ao complementar o ensino formal e 

melhorar a qualidade do atendimento profissional (FIOCRUZ, 2006, p. 19). 

A Constituição de 1988 apresentou o SUS como ordenador da formação 

dos trabalhadores da saúde, resultante das lutas do Movimento de Reforma 

Sanitária, que logrou novas concepções de saúde. Com a fundação, novos perfis 

profissionais foram requisitados como eixo estratégico do SUS a fim de evitar o 

distanciamento das IES e das práticas do mundo do trabalho. 

No entanto, podemos encontrar nos estudos referentes à educação pelo 

trabalho o interesse e o reconhecimento governamental para a formação da 

categoria médica. A modalidade ensino-serviço é comum na especialização de 

médicos, tendo, inclusive, sua regulamentação definida desde a década de 1970. 

Seu reconhecimento jurídico-institucional é proveniente da instalação da Comissão 
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Nacional de Residência Médica (CNRM) (FEUERWERKER, 1998), enquanto a 

ênfase multiprofissional em saúde tem uma história mais recente. 

As oportunidades para a categoria médica sempre foram mais presentes, 

inclusive nas Residências Integradas em Saúde (RIS), que comportavam outros 

especialistas. Em 1980, no Brasil, havia 319 estudantes-trabalhadores constituindo 

turmas de RIS: 

Tabela 1 - Constituição de turmas RIS/GHC 

INSTITUIÇÃO 

1980 1980 

MÉDICOS NÃO TOTAL MÉDICOS NÃO TOTAL 

Escola Nacional de 
Saúde Pública 13 8 21 13 8 21 

Univ. Federal da 
Bahia 8 0 0 0 2 10 

Univ. Federal de 
Minas Gerais 16 0 16 16 0 16 

Univ. Federal da 
Paraíba 10 5 15 12 8 20 

SANTA CASA DE 
São Paulo 10 5 15 10 5 15 

Univ. Federal do 
Ceará 4 0 4 6 0 6 

Univ. Federal do 
Maranhão 8 0 8 8 0 8 

Faculdade Medicina 
Petrópolis 10 0 10 10 5 15 

Secr. Saúde 
RS/Projeto Murialdo 10 5 15 10 5 15 

Univ. Estado do Rio 
de Janeiro 12 0 12 12 5 17 

Fundação Univ. do 
Amazonas 0 0 0 6 0 6 

Univ. Federal do R. 
G. Norte 0 0 0 6 0 6 

Univ. Federal de 
Pernambuco 2 6 8 12 7 19 

Univ. Federal de 
Goiás 0 0 0 8 0 8 

Univ. Federal de 
Pelotas 0 0 0 5 0 5 

Total 103 29 132 142 45 187 

 Fonte: BUSS (1982, p. 65). 

Neste mesmo período, as Conferências Nacionais de Recursos Humanos, 

realizadas nos anos de 1986 e 1993, apontaram alternativas para a formação de 

novos quadros e qualificação de profissionais inseridos na rede de saúde, buscando 

novas práticas de trabalho multiprofissional quando havia o entendimento que o 

médico tornava o atendimento mais eficaz. Segundo Gil (2005), o perfil dos 
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trabalhadores formados não correspondem às exigências de atuação na perspectiva 

de atenção integral à saúde, com práticas voltadas para promoção; proteção; 

prevenção; atenção precoce; cura e reabilitação da população.  

Diante disto, com forte apelo social desde 1970, as políticas de saúde 

vêm sofrendo alterações resultantes do Movimento de Reforma Sanitária em defesa 

do acesso universal, integral e igualitário aos serviços de saúde. Enquanto direito do 

povo e dever do Estado, a saúde se deparou com inúmeras resistências para o 

atendimento integral diante das criações compulsórias de Departamentos de 

Medicina Preventiva (FIOCRUZ, 2006). 

Como oferta de metodologias ativas e educação permanente, o Programa 

Saúde da Família (PSF) foi proposto pelo Governo Federal, em 1994, para reorientar 

o modelo assistencial (RAMOS et al., 2006; SCHMALER et al., 2011; CAVALHEIRO, 

2011) fortalecendo a Atenção Básica, numa rede de serviços hierarquizada e 

próxima do cotidiano dos usuários e comunidades. 

Consequentemente, os avanços legais e a mudança no modelo de 

atenção sugeriram um novo modo de fazer saúde, com vistas à resolutividade e o 

fortalecimento da autonomia das pessoas no cuidado, respondendo às pautas do 

coletivo de sujeitos engajados e aos discursos de insatisfação da população com a 

atenção recebida nos serviços e pelos profissionais.  

A transformação do modelo hegemônico das práticas de atenção à saúde 

– que até então eram centradas na doença e na execução de procedimentos - para 

uma proposta entendida a partir das diretrizes do acolhimento, vínculo e 

responsabilização passa pela formação de uma nova consciência sanitária com 

adesão dos trabalhadores, isto é, uma nova subjetividade entre os trabalhadores 

que perpassa o seu arsenal técnico (MERHY et al, 2003). 

Nesse sentido, as transformações no campo da saúde estão centradas 

nas pessoas, nos recursos humanos que detém ou que irá receber, nas práticas do 

cuidado e aprendizados gerados pelo trabalho. Os trabalhadores são os recursos 

mais importantes para a conquista de mudanças no interior de uma organização. 

“Daí a importância de, nos processos de mudanças, valorizar a gestão das pessoas 

nos ambientes de trabalho” (GIL, 2005, p. 491).  

A capacidade de comprometer os trabalhadores para as transformações 

no setor e práticas mais humanizadas sugere  
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[...] em primeiro lugar, ‘desalienar’ os profissionais da saúde e fazê-los acreditar 
que é possível promover mudanças desde já, e não somente após um processo 
revolucionário (FIOCRUZ, 2006, p. 54). 

 
Por isso, faz-se necessário adentrar na discussão acerca da educação 

permanente promovida pelas pós-graduações enquanto política pública recente no 

Brasil, e nos projetos e programas de qualificação profissional de ensino em serviço. 

A instalação da pós-graduação no país advém de aprovação da Câmara 

de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação (CFE)13. A câmara foi 

acionada pelo ministro da Educação e da Cultura para exercício da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), Lei Nº 4.024/61, que previa a oferta dos cursos pelas 

Universidades (ROSA; LOPES, 2010).  

A PUC do Rio de Janeiro (PUC/RJ) ofereceu a primeira pós-graduação 

brasileira, em 1965, acompanhada, em seguida, pela mesma instituição em São 

Paulo (PUC/SP). Ambas tentaram romper com a pesquisa educacional que 

predominava sobre estudos de natureza econômica no contexto nacional, em 

detrimento de outras abordagens. Preparar melhor o pesquisador e ampliar o 

número de programas de pós-graduação eram os interesses da educação 

permanente da época. 

Em consonância, o conselheiro e relator do parecer do CFE, Newton 

Sucupira, distinguiu duas categorias de cursos: 1) de pós-graduação, stricto sensu, 

aberta aos concluintes de cursos de graduação e 2) de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, para candidatos que exigissem os requisitos 

necessários das instituições promotoras. A distinção na pós-graduação também 

pode ser constatada na atual LDB (Lei Nº 9.394/96)14, sendo encontrados 

programas de mestrado e doutorado e cursos de especialização lato sensu. 

O prosseguimento desta separação nos mostra o quão está desarticulada 

a pós-graduação brasileira, na medida em que as pesquisas estão concentradas no 

stricto sensu e os especializandos não são considerados como pesquisadores do 

seu próprio trabalho. 

 

É pela prática que se constrói a experiência clínica e é mediante o aprendizado 
em serviço que o futuro profissional constrói também a ética de suas relações com 
os pacientes, baseado no exemplo e experimentação (FEUERWERKER, 1998, p. 
59). 

                                                           
13

 Parecer CFE Nº 977/65, aprovado em 3 dez. de 1965. 
14

 A Lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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Para Feuerwerker (2002), as habilidades, os conhecimentos e as atitudes 

são interdependentes e podem ser fomentadas de acordo com as características de 

cada situação de aprendizagem. Porém, na formação em saúde há a priorização da 

dimensão cognitiva e técnica em detrimento da postura profissional (PRADO; 

GARRAFA, 2006). 

Consoante às perspectivas de uma formação que toque o trabalhador 

para além das técnicas solicitadas no exercício de sua profissão, Ceccim e 

Feuerwerker (2004) corroboram que 

 

[...] a atualização técnica-científica é apenas um dos aspectos da qualificação das 
práticas e não seu foco central. A formação engloba aspectos de produção da 
subjetividade, produção de habilidades, técnicas e de pensamento e o adequado 
conhecimento do SUS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 43). 

 

Para tanto, a educação permanente em saúde deve favorecer a produção 

de sujeitos sociais com vistas às mudanças institucionais. O compromisso de 

transformação com a sociedade nega a conservação de modelos que não permitam 

a criação de novas saídas para mudança no modelo técnico-assistencial restritivo 

ainda hegemônico. 

Discutir e vivenciar novas conformações organizacionais nos cursos de 

formação concorre para a constituição de colaboradores micropolíticos na 

construção do SUS. Convocar os sujeitos envolvidos nos campos de prática revela 

uma potência inventiva e de ideias que cada profissional detém na realidade que 

deseja modificar. 

 

A articulação com os serviços de saúde não é vista como circunstancial. Ela é 
essencial e a percepção de problemas e a construção de soluções se daria 
simultaneamente, numa relação dialética, num processo interpenetrado (os 
serviços de saúde são os locais onde se desenvolvem as práticas de saúde, alvo 
estratégico de mudanças capazes de transformar a lógica de um sistema). Pela 
primeira vez também as estratégias apontam a necessidade de a 
comunidade/pacientes participarem desse processo como atores essenciais (já 
que necessariamente terá que existir uma redefinição dos papéis dos diferentes 
sujeitos no processo de construção da saúde) (FEUERWERKER, 1998, p. 56-57). 

 
Na tentativa de suprir a demanda de formação e efetivar a expansão do 

PSF, o Departamento de Atenção Básica (DAB) do MS impulsionou a criação de 

polos de capacitação, formação e educação permanente em Saúde da Família, 

priorizando cursos introdutórios. Segundo Machado (2000), o setor da saúde gera 

dois milhões de empregos diretos; contudo, 70% dos enfermeiros e médicos 
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inseridos na Estratégia de Saúde da Família não possuem nenhum tipo de pós-

graduação.  

Neste cenário de profissionais sem qualificação específica para atuação, 

mostra-se fundamental a possibilidade de construir a formação em ato, no encontro 

do trabalhador e usuário, onde há contato com tecnologias leves nos cursos de 

formação. 

 

Recém-formados são incentivados a prosseguir o seu aperfeiçoamento em 
instituições cujo ambiente de trabalho mescla a capacitação em serviço com a 
participação em experimentos, estudos ou intervenções com impacto sobre o 
desenvolvimento da área específica (BRASIL, 2004, p.5). 

 
A iniciativa ministerial de formação dos trabalhadores visou atender o 

mercado de trabalho e o aproveitamento dos profissionais pelas secretarias 

municipais, que absorvem, em particular, para a Saúde da Família. Do mesmo 

modo, em 2000, o MS lançou uma convocatória nacional para oferta de pós-

graduação lato sensu às Instituições de Ensino Superior (IES) e secretarias de 

saúde (GIL, 2005), acompanhando a conjuntura brasileira. 

Nesta mesma linha, os cursos de Especialização e Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família foram concebidos para dar suporte teórico-prático aos 
profissionais já inseridos nas equipes e oferecer, em especial, aos recém-
egressos dos cursos de medicina e enfermagem, uma formação mais voltada às 
necessidades do PSF (GIL, 2005, p. 493). 

 

Dentro do contexto de formação de especialistas, o MS iniciou a 

instalação e a manutenção de Residências Multiprofissionais através de diversos 

projetos, como o Reforço à Reorganização do SUS (ReforSUS), em 2002 

(CAVALHEIROS; GUIMARÃES, 2011; GIL, 2005). O ReforSUS de licitação 

internacional deu um aporte de 33,6 milhões para a implantação das Residências 

Multiprofissionais (GIL, 2005), possibilitando a formação de profissionais e 

contribuindo para repensar o desenho técnico-assistencial do SUS. 

Consequentemente, houve a criação da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde (SGETES), em 2003, que repercutiu na publicação 

da Portaria Nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Educação e Desenvolvimento para o SUS (PNEDS) (BRASIL, 2004). 

Como visto, anteriormente à PNEDS, encontramos iniciativas de formação 

permanente em saúde e desenvolvimento profissional. No entanto, com conceitos 

heterogêneos e de forma fragmentada até então, nenhum destes empreendimentos 
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havia alcançado o status de política pública. Segundo Schamaller et al. (2012), é 

preciso ultrapassar o modelo hegemônico presente na formação em contraponto ao 

modelo de saúde coletiva para responder às reais necessidades de ações e serviços 

que garantam a saúde como direito.  

A adoção da PNEDS permitiria transformar os serviços e processos 

formativos na articulação das instituições promotoras, numa expressão da dimensão 

política da formação dos trabalhadores como pauta prioritária para o MS. 

 

Transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não podem ser 
consideradas questões simplesmente técnicas, já que envolvem mudança nas 
relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas pessoas 
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p.50). 

 
Um dos eixos estruturantes de ação dessa política é a formação de 

profissionais da saúde nas Residências Multiprofissionais e Integradas, em 

consonância com a Resolução Nº 335, de 27 de novembro de 2003, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), tendo o apontamento de necessidade de formação nas 

áreas de saúde mental; saúde do trabalhador; reabilitação; saúde do idoso; gestão 

de sistemas e serviços de saúde e saúde da família.  

Neste caso, a ordenação da formação  

 

[...] parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que promove e produz 
sentidos, e sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada 
na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais em ação na rede 
de serviços (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Com a Lei Nº 11.129/2005, em seu Art. 13º, foi instituída a Residência 

como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação 

em serviço e destinada aos profissionais que integram a área de saúde, excetuando-

se a categoria médica. Com vistas à formação de profissionais habilitados para o 

trabalho em equipe, a Residência Multiprofissional permite a diversidade de 

desenhos metodológicos e cenários de práticas para atender às necessidades 

locorregionais, com parcerias com IES e Secretarias de Saúde. 

É nesse contexto, de produção de novos sujeitos e coletivos, que a pauta da 
formação dos trabalhadores para o Sistema Único de Saúde se insere. A 
implementação do SUS precisa avançar e, para tanto, processos educativos 
coerentes com a mudança no fazer profissional se fazem necessários. Impõe-se 
como desafio para gestores, instituições de ensino e controle social transformar 
técnicos em agentes micropolíticos na produção de saúde e implicados na 
construção do SUS (LOBATO, 2010, p. 27). 
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A formação dos trabalhadores em saúde implica em mudanças na 

construção de sujeitos que se constituem por meio da intervenção deliberada e de 

espaços pedagógicos compartilhados. Assim, a educação permanente em saúde 

provoca ressignificações de práticas, sugere a discussão do papel do Estado, 

repercute nos cursos de graduação e nas relações de trabalho. Na medida em que 

os profissionais chegam ao mundo profissional, podem ajudar ativamente a 

fortalecer o modelo de atenção e a enfrentar concepções de saúde em disputa. 

 

4. A HISTÓRIA DAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE NO 

BRASIL 

 

 

As Residências são espaços de formação de trabalhadores em saúde 

funcionando como instrumento de educação permanente. Desse modo, elas podem 

ser compreendidas como estratégia pedagógica desenvolvida com a centralidade no 

trabalho, sobretudo no que tange à consolidação da ordenação do SUS e às 

mudanças no modelo assistencial.  

Com interface na aprendizagem em ato e na articulação de profissionais, 

a modalidade intersecta ensino-serviço para a produção da interdisciplinaridade. A 

especialização em questão pode repercutir nos determinantes e condicionantes da 

saúde e está presente, atualmente, na Política de Educação Permanente. A temática 

em torno das Residências tem sido objeto de muitas reflexões e trabalhos de cunho 

científico, contribuindo para o aprimoramento do SUS.  

 

É uma modalidade de formação pós-graduada (lato sensu), que se realiza pelo 
exercício, sob supervisão, da prática profissional que deve ser oferecida em 
ambientes de trabalho qualificados, dotado de corpo técnico-profissional com 
titulação profissional ou acadêmica reconhecida e de instalações apropriadas ao 
ensino em serviço, com vistas a proporcionar o aumento da capacidade de diálogo 
e o alcance de uma compreensão ampliada das necessidades de saúde do 
indivíduo/coletivo (RAMOS et al., 2006, p. 380). 
 

O programa de Residência Multiprofissional em Saúde foi criado em 1978 

pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, num período de intensas 

mobilizações a favor da Reforma Sanitária no Brasil, ao mesmo tempo em que 

enfrentávamos a ditadura militar (LOBATO, 2010). A Residência no Centro de Saúde 
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Escola Murialdo, na verdade, seria fruto de uma reestruturação da Residência em 

Medicina Comunitária de 1976, que em dois anos tornou-se multiprofissional (ROSA; 

LOPES, 2010). 

Carvalho (2006) apresenta que a Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família surgiu em Londrina, diante da experiência de implantação de 102 ESF. 

As ESF necessitavam qualificar a assistência prestada e apresentaram à 

Universidade Estadual de Londrina a proposta de implantação do programa.  

A inserção dos residentes poderia impactar os processos de trabalho das 

ESF e propiciar a reflexão das práticas do cuidado, disseminando o trabalho que não 

se assentasse apenas no viés técnico, mas propiciasse integração e 

multiprofissionalidade no fazer saúde. 

A Residência também aparece nos enunciados como forma de corrigir a 

formação inicial, ou seja, enquanto investimento no aprimoramento da ação de 

várias profissões da saúde (MACHADO, 2000), dentro das múltiplas questões e 

complexidades que condicionam o modo de viver. Embora vislumbremos profundas 

mudanças nas diretrizes curriculares para os cursos de graduação da área da 

saúde, muitas IES ainda vêm buscando adequar os currículos para o estímulo do 

trabalho em equipe. 

É importante destacar que somente em 2002 o MS ofereceu 

financiamento a dezenove programas de Residência Multiprofissional, restando a 

criação e a manutenção destas a cargo das Secretarias de Saúde e de 

contrapartidas pontuais, muitas vezes.  

Contudo, segundo o relatório da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS),  

 

[...] a instituição de programas de Residência para profissionais não médicos no 
Brasil vem ocorrendo de maneira informal desde a década de 60, numa proposta 
das diferentes profissões da saúde para qualificar seus membros por meio de 
treinamento em serviço de longa duração, nos moldes da Residência Médica 
(BRASIL, 2009, p. 02). 

 
Segundo Pederneiras et al. (1984), a multiprofissionalidade surge 

somente a partir do Programa de Apoio às Residências (PAR) de Medicina 

Preventiva, Medicina Social e Saúde Pública, criado pelo o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).  
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O PAR foi instituído no ano de 1979, disparando a instalação de novos 

programas de Residência, inclusive com o acúmulo das experiências da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP) do Rio de Janeiro, que desde 1977 oferece a 

modalidade formativa (RAMOS et al., 2006). 

Em 1982, o Inamps resolveu financiar apenas residentes médicos numa 

tentativa de que as Residências de Medicina Preventiva e Social se tornassem 

programas de Medicina Comunitária (PEDERNEIRAS et al., 1984).  

Pensando nessas assimetrias e na tentativa de provocar a instalação de 

programas com foco interdisciplinar, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (Abrasco), em novembro de 1983, formou um Grupo de Trabalho 

para discutir a história da Residência Multiprofissional e seus novos rumos para 

institucionalização e suporte ministerial (RAMOS et al., 2006).  

Nessa corrente, Pernambuco e Rio de Janeiro se dispuseram à 

construção de um modelo de saúde de base municipal. Todavia, no final dos anos 

1980 e na década de 1990, tiveram o fechamento de diversos programas de 

Residência (ROSA; LOPES, 2010). Apesar desse desmonte, paralelamente na 

década de 1990,  

 

[...] sob orientação dos fóruns participativos da saúde e na condição de importante 
estratégia na busca da Integralidade, começaram a surgir novos programas de 
RMS, como o Programa de Residência em Saúde Mental, do Instituto Philippe 
Pinel, em 1948, o Programa de Residência em Saúde Coletiva, do Núcleo de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1995 
e o Programa de Residência Integrada em Saúde, da Escola de Saúde Pública do 
Rio Grande do Sul, em 1999. Este último é assegurado pela Portaria Estadual 
16/99, com financiamento garantido pela Lei Estadual 11789/02, formando 
trabalhadores nas ênfases de ‘Atenção Básica na Saúde Coletiva’, ‘Saúde Mental 
na Saúde Coletiva’, ‘Dermatologia Sanitária’ e ‘Pneumologia Sanitária’ (RAMOS et 
al., 2006, p.382).  

 

A 12ª Conferência Nacional de Saúde (2003), consonante ao movimento 

dos fóruns de saúde, indicou a necessidade de uma política de formação para os 

profissionais da rede desenvolvidas através de polos de educação permanente para 

formulação e execução de mudanças na pós-graduação, com financiamento público 

e controle social (Ramos et al., 2006).  

Entrou em vigor, a partir desse contexto, a PNDES para o SUS propondo 

a formação em Residências Multiprofissionais e Integradas como um eixo de ação. 

Essa política acabou por responder à aprovação da Resolução Nº 335 do CNS, em 

27 de novembro de 2003, no sentido de apoiar estratégias que visassem à interação 
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entre a formação de profissionais e a organização da atenção à saúde, bem como 

recomendar aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, 

esforços de permeabilidade nas instâncias de controle social e dentro das 

instituições de ensino superior (BRASIL, 2003). 

Logo, a RMS veio para ofertar vagas para o máximo de especialidades e 

com a prerrogativa de favorecer o protagonismo dos sujeitos no processo de 

aprendizagem para o exercício da integralidade da diretriz constitucional do SUS. A 

construção compartilhada, o trabalho em equipe e novos entendimentos da relação 

saúde-doença se colocam num palco favorável para ações e serviços de saúde mais 

humanizados.  

 

Este modo de operar a formação ‘inter-categorias’ visa à formação coletiva 
inserida no mesmo ‘campo’ de trabalho sem deixar de priorizar e respeitar os 
‘núcleos’ específicos de saberes de cada profissão (BRASIL, 2006, p.13).  
 

A interdiscisciplinaridade provocada na composição do perfil profissional 

acabou repercutindo no planejamento e na realização de ações em saúde, 

estimulando o trabalho em equipe no bojo do princípio da integralidade e do cuidado.   

Porém, como já foi dito, apesar da valia de experiências 

multiprofissionais, as Residências em Saúde da Família tiveram incentivo financeiro 

do MS apenas em 2002. A criação da SGETES trouxe, em 2003, um grande avanço 

para o investimento permanente na modalidade por “possibilitar tanto a formação de 

profissionais quanto contribuir com a mudança do desenho tecno-assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2006, p. 11).  

Nesse momento, o Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES) inicia a elaboração de critérios de análise dos programas, estabelecendo o 

papel de cada parceiro na execução, desenvolvimento e financiamento dos projetos 

(BRASIL, 2006), no que tange à formação coletiva com respeito aos núcleos 

profissionais específicos. 

A formulação de estratégias de reconhecimento das RMS como cenário 

de formação mostra, de algum modo, a aposta do MS e MEC em agentes que terão 

contato com conteúdos expostos à realidade da população e à organização dos 

serviços para interferir, de fato, na essência de seu processo de formação.  

 

A introdução de novos cenários de ensino pode desempenhar um papel 
fundamental na mudança do perfil dos profissionais formados, contribuindo para 
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concretizar esse conceito mais amplo de saúde, desde que venha acompanhada 
de mudanças nas práticas de saúde (FEUERWERKER, 1998, p. 53). 
 

Com um terreno favorável para acompanhamento e suporte, a Residência 

Multiprofissional foi instituída através da Medida Provisória Nº 238, que criou o 

Programa Nacional de Inclusão dos Jovens (ProJovem)15. O ProJovem concebeu 

formas de financiamento e reconhecimento para a inserção qualificada de jovens 

profissionais com envolvimento intersetorial. 

Porém, segundo Rosa e Lopes (2010), a Residência aparece de forma 

pontual dentro da política voltada para a juventude. A exclusão dos médicos no texto 

foi considerada como uma perda (BRASIL, 2006), mas respondeu à manifestação da 

categoria que se afirmava contrária à criação da Lei de Residências na área da 

saúde: “Só há uma Residência verdadeiramente multiprofissional: é a Residência 

médica"16. 

Para Ceccim (2009),  

 

[...] foi a acirrada posição das entidades médicas que fez constar, na lei, que a 
criação da Residência em Área Profissional da Saúde se destinava às profissões 
da saúde, excetuada a categoria médica (ocorre uma inversão discursiva na 
linguagem hegemônica: de ‘médicos e não médicos’ para ‘profissionais de saúde, 
exceto médicos’) (CECCIM, 2009, p. 234). 
 

O desacordo da categoria ocasionou uma enunciação no texto legislativo, 

que distingue médicos e não médicos, em decorrência das suas relações estreitas 

com entidades e pessoas de cargos influentes. A luta da corporação médica contra 

as Residências para outras categorias profissionais pode ser entendida diante dos  

[...] processos históricos e culturais que permitiram a legitimação da medicina, e, 
portanto dos médicos para determinar as políticas de intervenção no campo da 
saúde, a produção de conhecimentos e de verdades sobre a saúde-doença, bem 
como o poder de ação do profissional médico sobre o sujeito ‘doente’ (ROSA; 
LOPES, 2010, p. 489). 

 
Na história do Brasil, a Residência consolidou-se como especialização 

para médicos (DALLEGRAVE, 2009). De acordo com dados da FUNDAP17, 70% dos 

médicos que se formam têm a oportunidade de ingressar num programa de 

                                                           
15

 Medida Provisória disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/legisla07.pdf 
16

 AMB - ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. Antônio Carlos Lopes pede demissão da Comissão de 
Residência Médica. Disponível em: <http://www.amb.org.br/mc_noticias1_ abre.php3?w_id=3240> 
17

 Programa de Aprimoramento Profissional da Fundação do Desenvolvimento Administrativo. Disponível em: 
http://pap.fundap.sp.gov.br/ 

file:///C:/Users/MARCOS/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.805/ticias1_%20abre.php3%3fw_id=3240
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Residência. Portanto, as Residências Multiprofissionais atuais ainda seguem os 

preceitos dos desenhos médicos.  

Consequentemente, várias experiências têm se demonstrado impotentes 

para alterar o status quo do setor saúde, na medida em que não conseguiram 

favorecer a produção de sujeitos sociais competentes para dar sustentação e 

prosseguimento às mudanças (CAMPOS, 2000). Há rupturas e permanências, do 

mesmo modo em que existem mudanças para não mudar.  

Quando o componente político se ausenta na construção dos espaços, 

reforçamos as universais concepções de saúde que não saem da Universidade para 

adentrar no campo de prática. Viabilizar a rede de saúde e equipamentos sociais 

que não se comunicam através da Residência Multiprofissional evita a 

desarticulação dos serviços, cenários de formação, preceptores, docentes e espaços 

educacionais. 

Para a legitimação das RMS, circulou o desejo de articulação das 

Residências Médicas e de outras profissões em programa de Residência Integrada 

em Saúde da Família (BRASIL, 2006). A interdisciplinaridade é forte, inclusive, pela 

possibilidade de inserção de todas as categorias profissionais reconhecidas pelo 

CNS. 

 

A maneira multiprofissional da educação especializada em serviço é uma das 
propostas – no interior das instâncias do Sistema único de Saúde (SUS) – como 
resposta à construção da diretriz constitucional do Atendimento Integral na 
composição de ações e serviços de saúde e sua integração em rede. A defesa da 
multiprofissionalidade na composição do perfil profissional aparece junto à 
interdisciplinaridade, nos argumentos do trabalho em equipe, da abordagem 
biopsicossocial na assistência e à introdução dos conceitos como prevenção, 
promoção e proteção à saúde, assinalando que esta não é apenas a ausência de 
doença (CECCIM, 2009, p. 233). 

 
No bojo desta compreensão, promovendo a constituição de profissionais 

com perfil para o enfrentamento das práticas hegemônicas, é preciso criar 

intervenções pautadas na relação entre instituições, gestores, trabalhadores, 

residentes, usuários e suas famílias18 para operar o SUS como interlocutor na 

formulação de projetos político-pedagógicos de formação dos trabalhadores. 

                                                           
18

 O AprenderSUS, lançado em julho de 2004, visou fortalecer a articulação entre as instituições formadoras e a 
ampliação de mudanças nos cursos de graduação, numa parceria entre MS e MEC (CARVALHO; GUIMARÃES, 
2011) 



49 
 

 

A Lei Nº 11.129 de 2005, que dá início ao processo de regulamentação da 

RMS, responde ao Pacto pela Saúde, ao passo que a qualificação multidisciplinar 

dos profissionais para a Atenção Básica pode ser vista como uma prioridade. Com a 

promulgação, a DEGES intensificou os debates sobre a composição da CNRMS 

com o MEC e CNS. Em setembro do mesmo ano, a Comissão Intersetorial de 

Recursos Humanos (CIRH) do CNS, o MEC e o MS estavam reunidos para a 

elaboração da portaria de criação da CNRMS (BRASIL, 2006). 

No intervalo entre a instituição da Lei e a instalação da CNRMS, o MS 

promoveu dois seminários nacionais e cinco regionais para discutir diversas 

questões tangenciais à modalidade formativa, com as seguintes temáticas: 

integralidade; diretrizes nacionais para as RMS; composição da CNRMS; criação do 

sistema nacional de RMS. No site do Ministério também foram recebidas 

contribuições para elaboração do Decreto (BRASIL, 2006). 

O primeiro seminário foi realizado em dezembro de 2005 pela SGETES, 

em parceria com o CNS, e contou com mais de 150 participantes, aproveitando as 

experiências dos programas já financiados pelo MS. Em 2006, ocorreram os 

seminários regionais para discutir a RMS em Recife, Curitiba e Brasília, tendo como 

ponto de partida o produto do I Seminário e como ponto de chegada a preparação 

para o II Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.  

O segundo seminário foi realizado durante o 8º Congresso Brasileiro de 

Saúde Coletiva e na plenária com mais de 200 participantes foi apresentado um 

consenso à respeito da composição da CNRMS (BRASIL, 2006).  

Surge também como fruto de idealização no espaço de 8º  Encontro, o 

Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS) (RAMOS et al., 2006). Para 

Ceccim (2009), é criado o Movimento Nacional de Residentes como ator social em 

defesa da Reforma Sanitária e de uma nova política nacional de educação em 

saúde.  

Nesse mesmo período, estudantes se mobilizaram em todo país para a 

expansão dos programas de Residência, inclusive com o desejo de se tornarem 

residentes do SUS. Também é importante ressaltar que diversos militantes do 

movimento estudantil conduziram políticas de saúde em vários municípios, o que 

facilitou a abertura de programas no Brasil afora (CECCIM, 2009). 
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Dessa forma, ex-residentes e agentes do movimento de Reforma 

Sanitária estabeleciam parcerias com IES e Secretarias de Saúde para a criação de 

novos programas. 

 

Do orçamento da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
(SGTES) referente à unidade programática ‘Formação superior’, 11,84% foram 
destinados ao financiamento de Residências em 2005, passando para 30% em 
2006 e 34% em 2007. A ampliação ocorre mesmo face ao necessário 
fracionamento interno nas diferentes frentes de ação do Ministério da Saúde na 
área: Pró-Saúde, PET Saúde, Telessaúde Brasil, UNA-SUS, Educação 
Permanente. No orçamento de 2008, os investimentos nas Residências 
equiparam-se aos do Pró-Saúde, programa estruturante prioritário, destinado a 
apoiar as mudanças nos cursos de graduação da área da saúde (HADDAD, 2009, 
p. 228). 

 
No âmbito do MEC, a CNRMS se vinculou ao Departamento de Hospitais 

e Residências da Secretaria de Educação Superior (SESu), de ligação também com 

a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) (HADDAD, 2009). Entre 2006 e 

2008, o Ministério da Saúde financiou a formação de 1.487 profissionais residentes 

multiprofissionais (HADDAD, 2009). No ano de 2008, todos os 27 estados brasileiros 

comportavam Residências Multiprofissionais.  

No fim de 2009 foi lançado um edital nacional para seleção de projetos de 

Residência, com 59 aprovações e 499 bolsas concedidas. No estado de 

Pernambuco foi aprovada e publicada a Portaria Conjunta Nº 1, de 24 de fevereiro 

de 2010, reconhecendo os seguintes programas: Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Recife; Residência Multiprofissional Integrada em 

Saúde da Família da Universidade de Pernambuco (UPE); Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da UFPE, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão e REMUSF da UFPE, em parceria 

com a Secretária Municipal de Saúde do Recife (SCHMALLER, 2012). Atualmente, 

Pernambuco possui em torno de 36 programas de Residência Multiprofissional e em 

Área Profissional da Saúde, cadastrados no MS e MEC (SCHMALLER, 2012). 

A UFPE, no ano de 2013, detinha a responsabilidade sobre a formação 

de 215 residentes médicos e 178 pós-graduandos inseridos em Residências 

Multiprofissionais e em área profissional (informação verbal)19. Os números reforçam 

                                                           
19

 Dados colhidos em 2013 através de informação verbal na Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da UFPE. 
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que o processo de formação em nível de Residência tem assumido papel importante 

na educação de trabalhadores e também das políticas de saúde.  

As Residências, apesar de atenderem as necessidades das instituições 

que as mantém e enfrentarem disputas da corporação médica, configuram-se como  

 

[...] um produto a ser almejado, não só pelos profissionais diplomados nas 
universidades, mas também pelas instituições formadoras; pelos serviços, como 
uma oportunidade de qualificação; pelos gestores, para oferecer serviços 
necessários às suas comunidades (DALLEGRAVE; KRUSE, 2009, p. 219). 

 

A modalidade de especialização pelo trabalho é interessante na 

organização do trabalho em saúde, pois possibilita a abertura de produção de novas 

ferramentas de cuidado e edificação de um espaço privilegiado de formação para 

diversas categorias profissionais que historicamente tinham a formação permanente 

ameaçada. A relação com equipamentos sociais e outros setores coloca-nos o 

desafio de repensar a formação de agentes indutores para a mudança de paradigma 

do cuidado fora do hospital. 

 

5. A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

 

Em 2007, o Ministério da Saúde aprovou, através da Portaria Nº 644, a 

implantação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, um 

projeto de Residência Integrada em Saúde proposto pelo Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) da UFPE, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR). 

Foi construído pelos docentes, discentes de pós-graduação da UFPE e profissionais 

da rede municipal de saúde, com base nos documentos de referência do Ministério 

da Saúde e experiências individuais de seus agentes. 

A REMUSF foi composta por 10 dos 14 cursos que constituem a área da 

saúde. A enfermagem foi a categoria profissional mais disputada na sua primeira 

seleção, totalizando 64 inscrições (22, 22%). Fisioterapia e Psicologia também 

tiveram grande procura, com 56 (19,44%) e 44 inscritos (15,27%), respectivamente. 

Educação Física, Odontologia e Farmácia se configuraram como as áreas de menor 
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procura, cada uma obtivendo 14 inscrições, atingindo 14, 58% do número do total de 

candidatos.  

No edital do processo de seleção com ingresso para o ano de 2010, 

poderiam se inscrever graduados nos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 

Social e Terapia Ocupacional. Diferente desse arranjo e com autonomia da 

proposição, por exemplo, a Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UPE 

compôs o seu quadro com profissionais da Enfermagem, Psicologia, Educação 

Física, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

O edital de seleção da Residência foi divulgado no boletim de notícias da 

UFPE no dia 19 de outubro de 2009, cinco dias após o início das inscrições no site 

da Comissão de Vestibular (COVEST). O cronograma de execução sofreu alteração 

e teve o prazo dilatado até 10 de novembro, com a taxa de inscrição no valor de 

R$80,00 (oitenta reais).  

Entre os 288 inscritos no processo seletivo da REMUSF, foi possível 

verificar quantos candidatos haviam feito inscrição numa Residência 

Multiprofissional em 2010 no estado de Pernambuco. As listas de classificação 

levantadas foram: Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família 

(RMISF) da UPE, Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção à Saúde 

(RMIAS) da UFPE, Residência em Saúde Coletiva (RSC) da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) Pernambuco, RSC da UPE e Residência Multiprofissional em Saúde 

Mental (RMSM) da UPE.  

 

Quadro 2 -  Percurso dos candidatos da REMUSF/UFPE nos processos seletivos de 
Residência Multiprofissional do ano de 2010. 

 
 

IES 

 

ÊNFASE 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

EF ENF FON NU PSI 

 

TO 

 

OD 

 

FIS 

 

FA 

 

SS 

UFPE RMIAS 1-0 1-0 1-0 1 -1 

 

     

UFPE REMUSF 

 

1-1(R1) 1-0 

  

   1-1(R1)  

UPE RMSM 

 

4(A)-1(M) 

  

5(K,E)-1 2-0(G,L)     

UPE RMISF  1-0 2(J)-0 1-0 1(K)-0 3(G)-0     

UPE RSC       2-2 1-1   

FIOC 

RSC 1-0 

24(R2,A,M)-4 

(R2) 9(R2,J)-1 5-0 6 (R2,E)-1 

8(L,G,R2)-0  12-0 1-0 1(R2)-0 

Total 2 31 13 7 12 13 2 13 2 1 

Fonte: O autor, dados da pesquisa (2013) 
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*Legenda: EF: Educação Física; ENF: Enfermagem; FON: Fonoaudiologia; NU: Nutrição; PSI: 
Psicologia; TO: Terapia Ocupacional, OD: Odontologia; FIS: Fisioterapia; FA: Farmácia; SS: Serviço 
social; R: Residentes da primeira turma; R2: Residentes da segunda turma REMUSF. 

 
Foi possível encontrar 96 tentativas em processos seletivos no estado, 

considerando o número geral de candidatos na REMUSF. Seis residentes (R2) 

convocados para assumir a turma 2010.1 participaram do processo seletivo da RSC 

da Fiocruz/PE. Dois residentes da segunda turma (R1), ingressantes na REMUSF 

em 2011, também participaram da seleção no semestre anterior. Ao todo, sete 

pessoas tentaram mais de um programa de Residência (A, M, J, K, E, G, L). 

Dos 288 candidatos, 22 foram chamados para compor a primeira turma, 

tendo em vista a desistência de dois classificados. Dos 266 que não foram 

convocados, 89 pessoas participaram de outros processos seletivos, conforme 

demonstrado na tabela (sem contabilizar R1 e R2 da REMUSF). Isso significa que 

cerca de 33,45% dos candidatos não convocados para a REMUSF se dispuseram a 

participar de outras chamadas de editais. Das 89 pessoas, 11 candidatos 

conseguiram absorção nas Residências do estado citadas anteriormente. Todavia, 

esse percentual poderia atingir índices maiores com mapeamentos em mais 

programas e cidades brasileiras. 

O processo seletivo foi constituído por três fases de pesos distintos: prova 

escrita/objetiva (peso 5), avaliação de currículo (peso 3) e prova oral (peso 2). A 

prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, conteve 50 (cinquenta) 

questões de múltipla escolha e o candidato deveria atingir nota igual ou superior a 5 

(cinco) numa escala de 0 a 10 (zero a dez). As provas foram realizadas no dia 29 de 

novembro de 2009, às 08h, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da 

UFPE. 

Os candidatos que estavam até a sexta posição na ordem decrescente 

das notas foram convocados para a segunda etapa. A entrega dos currículos e suas 

comprovações foram realizadas nos dias 09 e 10 de dezembro, na secretaria do 

programa, não podendo o candidato atingir nota inferior a 4 (quatro). 

Os profissionais aprovados na análise curricular seguiram para a terceira 

fase, a prova oral, que tinha por objetivo conhecer a história profissional do 

candidato, razão de interesse, disponibilidade de tempo para cumprimento das 

atividades e plano de trabalho para Residência, de acordo com o edital. 
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A chamada para as entrevistas obedeceu a ordem alfabética dos nomes e 

veio a se realizar entre 16 e 17 de dezembro, no Departamento de Nutrição da 

UFPE. No edital, não consta o quantitativo de membros da entrevista, instituições de 

vínculo ou o tempo previsto para arguição, o que pode ter gerado algumas 

inquietações entre os candidatos.  

A carga horária de 60 horas semanais e a concessão de uma bolsa de 

estudos proveniente do Ministério da Saúde vêm de forma discriminada no edital, 

ocupando os itens 11 e 12, respectivamente. No entanto, o termo bolsa de estudos 

não é apropriado, tendo em vista a instituição do Programa de Bolsa para a 

Educação pelo Trabalho, presente na Lei Nº 11.129/2005. 

Ao candidato ficou a responsabilidade de se apresentar para o ato da 

matrícula e assinatura do termo de compromisso, acompanhando as datas que 

seriam divulgadas na lista com o resultado de classificação e nos diversos meios de 

comunicação.  

No dia 29 de janeiro de 2010, data prevista para o início do programa de 

Residência, foi enviado o convite da aula inaugural para todos os residentes através 

de endereço eletrônico fornecido na ficha de inscrição. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Professor Amaro Henrique 
Pessoa Lins, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Professor Anísio 
Brasileiro de Freitas Dourado, o Diretor do Centro de Ciências da Saúde, 
Professor José Thadeu Pinheiro, e a Coordenadora da Residência, Professora 
Maria Lúcia Gurgel da Costa, convidam para Aula Inaugural Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família, em parceria com a Secretaria de Saúde do 
Recife. 

 

A aula inaugural foi realizada no auditório do Centro de Ciências 

Biológicas, no dia 05 de fevereiro de 2010, com a presença de professores dos 

cursos da área de saúde na UFPE, além de coordenadores, gestores, tutores, 

preceptores e residentes do programa e da Residência de Medicina de Família e 

Comunidade. 

Atividades de acolhimento aos residentes também foram preparadas, 

com a iniciativa da Associação Pernambucana de Residentes em Saúde Coletiva 

(APRESC). Através de rodas de conversa, integração e sensibilização, os 

facilitadores conduziram os seguintes momentos: “Quem sou, de onde venho e qual 

o meu lugar de encontro com a saúde?”; “A construção do olhar para o trabalho no 

SUS” e “A construção de painel de expectativas e desafios das Residências em 
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Saúde Coletiva e Saúde da Família”. Itamar Lages e Emmanuel Falcão, professores 

da UPE e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), também estiveram nesses 

espaços de acolhimento caloroso e de chamado para o trabalho compromissado no 

fortalecimento do SUS. 

O programa teria a duração de 24 (vinte e quatro) meses, a serem 

contados a partir da data da matrícula, com carga-horária total de 4.576 horas, 

sendo 60 horas semanais. A bolsa seria ofertada durante os 24 meses, desde que 

garantido e liberado o financiamento pelos Ministérios da Saúde e Educação. 

No dia 23 de agosto de 2010, os residentes da primeira turma prepararam 

o acolhimento dos novos ingressantes no programa. O projeto foi apresentado à 

SEGETES pela UFPE e PCR através de submissão ao Edital nº 24, de 09 de 

dezembro de 2009, para a continuidade e expansão das atividades no seio da 

Residência. 

 

 

5.1. Compreendendo os cenários 

 

 

Relações entre instituições e sujeitos podem transformar espaços sociais 

em um território com suas próprias práticas e poderes. Considerando a REMUSF 

como um território, devemos atentar para o processo de organização das instituições 

proponentes no espaço urbano, salientando movimentos e outros produtos 

indissociáveis do processo de produção social.  

A REMUSF, como palco de relações multidimensionais, reflete a 

complexidade do espaço social do Recife, num cenário de constantes rearranjos, 

contradições e até mesmo antagonismos inerentes aos processos de construção. 

Apesar da sua recém-criação, compreendemos a Residência como um território no 

qual sua dinamicidade exige referenciais desprendidos de amarras geográficas, 

dando vazão aos sentidos e concebendo que “o lugar é a porção do espaço 

apropriável para a vida” (CARLOS, 1996, p.20).  

O território da Residência situa-se no espaço em que seu cotidiano 

acontece, onde ações estão penetradas e os desdobramentos nem sempre são 

calculáveis, podendo estar dissimulados. Portanto, faz-se necessário conhecer 

algumas características de organicidade que perpassam o município, sobretudo para 
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entender a rede de serviços, os espaços de vivência, os sujeitos integrantes e as 

teias de relações. 

Com espaço geográfico de 218,50 km², Recife, sede da região 

metropolitana do estado de Pernambuco, situa-se na Zona da Mata e possui 94 

bairros estabelecidos pelo Decreto Municipal Nº. 14.452, de 26 de outubro de 1988. 

O Recife está dividido em seis Regiões Político-Administrativas (RPA), de acordo 

com as necessidades gestoras de planejamento e administração, agrupando os 

bairros conforme sua localização, mas que de algum modo refletem também as 

múltiplas realidades dos territórios existentes na cidade.  

A distribuição populacional do Recife em suas RPA pode ser observada 

na tabela a seguir: 

 
Tabela 2 – População residente, área e densidade demográfica, segundo as RPA de Recife, em 

2010. 
 

RPA POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA² (HA) DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

(HAB/HA) 

Total % 

01 – Centro 78.114 5,08 1537 50,82 

02 – Norte 221.234 14,39 1480 149,48 

03 – Noroeste 312.981 20,35 7731 40,48 

04 – Oeste 278.947 18,14 4213 66,21 

05 – Sudoeste 263.778 17,15 2997 88,01 

06 - Sul 382.650 24,88 3892 98,32 

Total 1.537.704 100,00 21.850 70,38 

Fonte: IBGE (2010)
20

 

 

Porém, apesar da população da cidade corresponder ao grande 

contingente do percentual do estado, Recife apresenta 66 Zonas de Interesses 

Especiais (ZEIS). As ZEIS são áreas de assentamentos habitacionais de população 

de baixa renda, surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou propostos 

pelo poder público, onde há possibilidade de urbanização e regularização fundiária21.  

Esses dados indicam que a regularização jurídica e a integração na 

estrutura urbana do Recife das ZEIS não são resolvidas apenas por definição de 

políticas e de planejamento governamentais. No entanto, podemos destacar que o 

                                                           
20

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010. Resultados do universo: 
características da população e dos domicílios. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 
21

 Prefeitura Municipal do Recife. Disponível em: <http://www2.recife.pe.gov.br/a-cidade/perfil-dos-
bairros/rpa1/bairro-do-recife/>. 

http://www2.recife.pe.gov.br/a-cidade/perfil-dos-bairros/rpa1/bairro-do-recife/
http://www2.recife.pe.gov.br/a-cidade/perfil-dos-bairros/rpa1/bairro-do-recife/
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modo de organização em RPA, em nível local, pode contribuir para a articulação da 

população, do mesmo modo que pode demostrar o princípio de “divisão” legítima do 

mundo social (BOURDIEU, 1989).  

A realização das conferências de saúde no município, por exemplo, são 

precedidas de etapas de discussão e escolha de delegados de forma mais 

descentralizada, podendo adentrar em localidades e necessidades específicas de 

uma microrregião. Contudo, Recife possui plano de regularização das ZEIS que data 

1987 e diversas comunidades sem a posse das terras ocupadas, como os 

moradores das comunidades de Chico Mendes (FERRAZ; CASTILHO, 2007). 

Para Bourdieu (1989), as regiões são produtos de uma divisão a que se 

atribuirá maior ou menor fundamento na realidade, segundo os elementos que ela 

reúne e que tenham entre si semelhanças mais ou menos numerosas e mais ou 

menos fortes (BOURDIEU, 1989, p. 114).  

Essas contradições também refletem as precárias condições de vida e 

elevada desigualdade social nas quais viveu 70% da população recifense em 

201122.  Apesar da situação de pobreza, Recife, entre 2000 e 2010, apresentou taxa 

média de crescimento anual da população de 0,78%, com índice de envelhecimento 

evoluído de 6,51% para 8,14%23. A média alcançada na expectativa de vida 

aumentada pode ser explicada pelo crescimento da escolaridade e a expansão do 

SUS, dentre múltiplos fatores e protagonismos de outros setores. 

Consequentemente, cresceram as expectativas e as condições de uma vida mais 

longa. 

No período da implantação da REMUSF, a rede de atenção à saúde no 

município abrangia policlínicas, maternidades, USF e centros médicos espalhados 

nos seis Distritos Sanitários (DS)24. Contava, ainda, com Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centros de Especialidades Odontológicas, 

além de programas e projetos de responsabilidade da SMS (RECIFE, 2010)25. 

 
                                                           
22

 LEAL, Danielle Rodrigues. Avaliação da implantação do programa de controle da hanseníase no distrito 
sanitário IV do município de Recife. Dissertação de mestrado. Programa de Pós - Graduação Stricto Sensu em 
Avaliação em Saúde, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, IMIP, 2011. 
23

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. 
24

 O município apresenta seis Distritos Sanitários que correspondem à divisão em Regiões Político-
Administrativas (RPA). 
25

 RECIFE. Prefeitura do Recife. Plano Municipal de Saúde 2010/2013. Disponível em: 
http://www.recife.pe.gov.br/noticias/arquivos/5916.pdf 



58 
 

 

Tabela 3 -  Rede própria de saúde do Recife, 2010 

 

SERVIÇOS TOTAL DISTRITOS SANITÁRIOS 

NOVO I II III IV V VI 

Unidades da Saúde da Família 117 9 17 24 19 15 33 

Unidades Básicas Tradicionais 23 1 2 6 3 5 6 

Polos da Academia da Cidade 21 3 3 4 4 2 5 

Farmácia da Família 08 - 2 2 1 1 2 

Centros de Atenção Psicossocial 18 2 4 3 2 4 3 

Albergues Terapêuticos 04 1 1 - 1 - 1 

Residências Terapêuticas 11 - 4 2 2 2 1 

Policlínicas com SPA 04 - 1 1 - 1 1 

Policlínicas sem SPA 07 3 - 2 1 - 1 

Unidades Especializadas 08 5 1 2 - - - 

Centros de Especialidades Odontológicas – 

CEO 

06 1 1 1 1 1 1 

Hospital Pediátrico com SPA 02 - - 1 - 1 - 

Maternidades/policlínica com SPA 02 - - 1 - - 1 

Maternidade sem SPA1 01 - - - - 1 - 

Fonte: RECIFE (2010)
26

. 

 

A rede de saúde pública do Recife oferecia, como exposto acima, um 

conjunto de unidades de diferentes portes e níveis de complexidade e densidade 

tecnológica para atender a população. O arranjo organizativo da assistência, de 

diferentes atribuições, integra-se por meio de sistemas, apoio técnico e gestão, 

buscando garantir a integralidade do cuidado e assegurar a resolutividade do SUS.  

Uma rede pressupõe a integração de ações e serviços de saúde de forma 

regionalizada e hierarquizada. Dessa maneira, os equipamentos e serviços que 

compõem uma rede funcionam de forma articulada, com diferentes funções, 

finalidades e modos de organização. Uma demanda de saúde pode não ser 

resolvida sozinha por um serviço de saúde, podendo necessitar de outros níveis de 

atenção, de maior ou menor complexidade e de outras redes de suporte intersetorial, 

como a educação (KUSCHNIR et al, 2011). 

A organização da assistência em Recife, baseada nos princípios 

fundamentais da regionalização e hierarquização, distribui os procedimentos e ações 

                                                           
26

 RECIFE. Prefeitura do Recife. Plano Municipal de Saúde 2010/2013.   Disponível em: http://www.recife.pe.gov. 
br/noticias/arquivos/5916.pdf 
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em dois blocos com definidos sistemas de informação, pagamento, controle, 

avaliação e regulação27: a Atenção Básica, onde se encontram as USF e a Média e 

a Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial. 

A rede básica de atenção à saúde na cidade é composta por USF e 

Unidades Básicas Tradicionais, chamadas também de Centros de Saúde, 

representando a porta de entrada prioritária no SUS. A Atenção Básica, sendo o 

primeiro nível da atenção à saúde, é capaz de resolver cerca de 80% dos problemas 

de uma população (STARFIELD, 2002).  

No entanto, é importante ressaltar que a rede de Atenção Básica em 

Recife não se encontra em número suficiente para garantir a cobertura total e ainda 

necessita de uma adequada composição de recursos para garantir a qualidade do 

serviço prestado.  

Em fevereiro de 2010, a rede esteve composta por 228 ESF e 109 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) implantadas nas modalidades I e II, com cobertura 

de 783.150 pessoas (50,53%), sendo inferior à abrangência populacional de 

63,84%, atingida pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)28.  

No intuito responder às demandas municipais, o Plano de Saúde do 

Recife29 estruturou as prioridades de gestão delineadas a partir dos ideais da 

Reforma Sanitária, consoantes às Diretrizes do Recife em Defesa da Vida. As 

diretrizes do Plano comporta a valorização da atenção básica por sua capacidade na 

resolução de problemas individuais e coletivos como resposta fundamental para o 

funcionamento das redes de atenção e dos serviços de saúde. 

 

A Defesa da Vida revaloriza o cuidado com as pessoas, centrando numa proposta 
de revisão do modo de funcionar da rede de saúde, sem perder de vista sua 
finalidade: os trabalhadores da rede de serviços de saúde, os usuários e o próprio 
fortalecimento do SUS em Recife (RECIFE, 2010, p. 36)

30
.  

 

Por conseguinte, expandir o acesso à Estratégia de Saúde da Família 

para 70% dos recifenses se configurou como um dos objetivos para o período. A 

ampliação da cobertura tem a compreensão da Atenção Básica como ordenadora da 

rede de saúde e de papel fundamental na promoção da saúde da população. Sendo 

                                                           
27

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS. 
Brasília: CONASS, 2007. 
28

 Dados retirados do Relatório do histórico de cobertura de Saúde da Família, oriundos do Departamento de 
Atenção Básica/Ministério da Saúde. Disponível em: <www.dab.saude.gov.br>. 
29

 RECIFE. Prefeitura do Recife. Plano Municipal de Saúde 2010/2013. Disponível em: 
http://www.recife.pe.gov.br/noticias/arquivos/5916.pdf 
30

 (ibidem) 

http://www.dab.saude.gov.br/
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de responsabilidade do município, com suporte, apoio técnico e financiamento 

tripartite, é preciso fortalecê-la como base do SUS, através da (re)qualificação do 

atendimento, da articulação de várias ações intersetoriais e desenvolvimento de 

vínculo com comunidades e usuários.  

As metas dos serviços de saúde do Recife em Defesa da Vida, portanto, 

trazem para os territórios e os sujeitos a responsabilidade de cada ator no processo 

saúde-doença, assentada na integralidade, no funcionamento em rede, na educação 

permanente e no controle social.  

Incorporar no cotidiano dos profissionais a prática da clínica ampliada 

demanda uma política permanente de gestão, implantando equipes de retaguarda 

especializada para discussão e condução de casos, assim como a melhoria da 

referência e contrarreferência no acompanhamento do usuário em suas trajetórias 

no SUS. 

Os mecanismos de referência e contrarreferência pressupõem 

 

[...] que os usuários sejam encaminhados e atendidos em unidades mais 
complexas do sistema quando necessário e que possam retornar à sua unidade 
de origem (correspondente a um nível mais básico do sistema) para 
acompanhamento (mecanismo de referência e contrarreferência). Isso implica um 
fluxo adequado de informações entre as unidades que compõem o sistema, sejam 
elas hospitais ou postos de saúde, públicas ou privadas credenciadas ao SUS, 
situadas em diferentes municípios ou estados (KUSCHNIR et al, 2011, p. 130). 

 
A montagem da comunicação das redes de saúde, portanto, deve garantir 

as informações sobre o “caminho” dos usuários pelos serviços. O planejamento do 

fluxo da referência e contrarreferência e um sistema que operacionalize o 

acompanhamento do cuidado são condições sine qua non para que os serviços 

trabalhem de forma articulada. 

Neste contexto de fortalecer a Estratégia de Saúde da Família na rede de 

serviços e ampliar as ações da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil mediante 

o trabalho especializado, o MS criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) através da Portaria Nº 154, de 24 de janeiro de 2008. A implantação do 

NASF tem o propósito de aumentar ainda mais a eficiência da Atenção Básica na 

rede municipal. 

A organização do processo de trabalho dos NASF deve ser estruturada 

“priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, 
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capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os 

profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias” (BRASIL, 2009, p.7). 

 
A APS representa o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de 
saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da 
atenção, além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da 
atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária e da 
competência cultural dos profissionais. São assim estipulados seus atributos 
essenciais: o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, a 
continuidade e a integralidade da atenção, e a coordenação da atenção dentro do 
sistema (BRASIL, 2009, p.7). 

 

Visando ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a 

regionalização e a superação da lógica fragmentada da saúde para a construção do 

cuidado de forma corresponsabilizada, a implantação dos NASF se orienta como um 

dispositivo de ampliação dos recursos terapêuticos, de qualificação da rede e de 

encaminhamentos para os serviços especializados. 

No plano plurianual31, objetivava-se implantar dezoito equipes NASF para 

atuar de forma conjunta com as ESF, sendo nove apenas no primeiro ano. Foi no dia 

07 de junho de 2010 que entraram em atuação as duas primeiras equipes NASF do 

Recife, tendo a USF São José do Coque do DS I como espaço de apoio e com a 

seguinte composição de profissionais: psicólogo, assistente social, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo; nutricionista, terapeuta ocupacional, médico 

ginecologista, homeopata, acupunturista, pediatra e psiquiatra32.  

A meta da SMS era alcançar a inserção de 19 equipes NASF até o final 

de 2011. Após a implantação de quatro equipes no DS III, a PCR iniciou o processo 

de implantação nos Distritos IV e V, cenários de inserção da Residência. 

Para transformar a organização dos serviços e da formação dos 

profissionais para o sistema de saúde, as instituições de ensino participam de editais 

e convocações nacionais de financiamento para novas vagas e programas, 

adequação de espaços, reforma e ampliação. 

A REMUSF origina-se de aprovação de dotação orçamentária e se 

configura como estratégia de qualificação da rede de serviços e a articulação entre 

núcleos profissionais, tendo a UFPE como instituição de ensino responsável. Com 

                                                           
31

 (ibidem) 
32

 Prefeitura lança no recife programa pioneiro de atenção à saúde Disponível em: 
<http://www.recife.pe.gov.br/2010/06/06/prefeitura_lanca_no_recife_programa_pioneiro_de_atencao_a_saude_1
72207.php>. 

http://www.recife.pe.gov.br/2010/06/06/prefeitura_lanca_no_recife_programa_pioneiro_de_atencao_a_saude_172207.php
http://www.recife.pe.gov.br/2010/06/06/prefeitura_lanca_no_recife_programa_pioneiro_de_atencao_a_saude_172207.php
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as metas da ampliação da cobertura das ESF e a implantação das equipes NASF, 

tornava-se necessário impulsionar a formação de mais trabalhadores. 

Conforme a organização em RPA, os DS se distribuem como territórios de 

referência para as Instituições de Ensino Superior (IES) da seguinte forma: 

 

Quadro 3 - Organização das IES por DS de referência 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DS DE REFERÊNCIA 

Universidade de Pernambuco II e III 

Universidade Federal de Pernambuco IV e V 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira I e VI 

Faculdade São Miguel I e II 

Faculdade Universo VI 

Faculdade Maurício de Nassau III e V 

Fonte: RECIFE (2011)
33

. 

 

Como vemos, a REMUSF, tendo como IES a UFPE, assume territórios 

nos DS IV e V. A Universidade do Recife (UR), hoje chamada UFPE, foi fundada em 

1946 por ato administrativo do Governo Federal. O primeiro reitor da Universidade, 

Joaquim Amazonas, recifense do bairro de Engenho do Meio, foi deputado estadual 

nos anos de 1927 e 1930 e senador em 1930. Foi Amazonas quem doou o terreno34 

para a construção da Universidade, apesar de votos favoráveis ao Caçote, Ilha 

Joana Bezerra e Maruim para localização dos seus prédios (SANTOS, 2009).  

A UR foi criada a partir da reunião das seguintes escolas: a Escola de 

Engenharia de Pernambuco (1895); a Faculdade de Medicina do Recife (1915); com 

as escolas anexas de Odontologia (1913) e Farmácia (1903); a Escola de Belas 

Artes de Pernambuco (1932) e a Faculdade de Filosofia do Recife (1941). Direito, 

Engenharia e Medicina formaram, conjuntamente, o tripé de sustentação da futura 

Universidade (PERRUCI, 1986). 

No teatro Santa Isabel, às 20h30, em Recife, ocorreu a solenidade de 

instalação da Universidade. Coube aos estudantes a recepção das autoridades e o 

assento na plateia (CRIADA, 1946). Nesse período também foi realizado o 

                                                           
33

 RECIFE. Prefeitura do Recife. Secretaria de Saúde. Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde. PCR, 2011. 
34

 O terreno se localizava no engenho da casa-grande onde João Fernandes Vieira reuniu conjurados para a 
expulsão os holandeses, onde atualmente funciona o campus Recife da UFPE. 
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Congresso da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP) em virtude do 

sentimento de insegurança e desprestígio das escolas que não pertenciam à UR, 

sob a alegação de que todos os estudantes detinham as mesmas condições 

intelectuais  (SANTOS, 2009). 

Do mesmo modo, a condução da instituição recém-fundada e a 

construção de suas peças legais não aconteceu de forma harmônica. As questões 

do orçamento e financiamento foram preocupação frequente no primeiro reitorado. 

Arsênio Tavares, em nota no jornal, aborda que “a Universidade é obra de 

colaboração, é comunhão de ideias, é conjugação de esforços e nunca obra de 

decreto, obra de um só homem” (O PROFESSOR, 1946). Em 1947, Jorge Lobo e 

Soriano Neto criticam o reitor pela publicação do estatuto sem apreciação do 

Conselho Universitário (Consuni), sendo reforçada pela Congregação da Faculdade 

de Direito que é uma tentativa de esvaziamento “de todo conteúdo e espírito 

universitário” (SANTOS, 2010, p. 19).  

O estatuto da UFPE vigente em 2010 foi aprovado pelo Consuni no dia 03 

de setembro de 1974, e pelo Conselho Federal de Educação em 06 de fevereiro de 

1975. O texto incorporou alterações advindas de portarias, leis, pareceres e 

resoluções provenientes por força de decretos. Todavia, alguns elementos foram 

conservados, inclusive no que tange à participação estudantil nos espaços de 

consulta e decisão, apesar do compromisso de “complementar a formação cultural, 

moral e cívica do seu corpo discente” (RECIFE, 2012). 

A administração da universidade é exercida pela reitoria como centro 

executivo, e por órgãos normativos, consultivos e deliberativos, quais sejam: 

Consuni, Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (CCEPE), 

Conselho Administrativo e Conselho de Curadores (RECIFE, 2012).  

No período da instituição da REMUSF, como nos dias atuais, os cursos 

oferecidos pela UFPE estavam distribuídos em doze Centros Acadêmicos 

concentrados em quatro áreas de conhecimento. Com estrutura que reunia três 

campi - Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão - a Universidade detinha 89 cursos 

de graduação oferecidos, em sua grande maioria na capital (RECIFE, 2008)35. 

 

Juntos, os centros reúnem 67 departamentos, aos quais estão vinculados 
os cursos de graduação e de pós-graduação. São 108 cursos de pós-
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 RECIFE. Projeto de financiamento. Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências da Saúde, set. 
de 2008. 
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graduação, entre especializações, mestrados e doutorados, atendidos pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ. Também são 
oferecidos cursos de extensão, através da Pró-Reitoria de Extensão - 
PROEXT, em diversas áreas do conhecimento (RECIFE, 2008, p. 16)

36
. 

O CCS, que comporta a REMUSF, possui 9 cursos de graduação. A 

UFPE possui um Hospital Universitário certificado pelo Ministério da Educação e da 

Saúde e está contratualizado ao SUS. Compartilhando o laboro na formação inicial 

de 13 cursos reconhecidos pelo CNS, o CCS, juntamente com o CCSA, o Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e o Centro de Ciências Biológicas (CCB) 

ofereciam, no período de instalação da REMUSF, os cursos de Medicina; 

Enfermagem; Odontologia; Nutrição; Farmácia; Fonoaudiologia; Terapia 

Ocupacional; Fisioterapia; Educação Física; Psicologia; Serviço Social; Biomedicina 

e Ciências Biológicas (UFPE, 2008)37.  

No ano de 2010, a UFPE continha sete programas de pós-graduação de 

perfil internacional38, possuindo a 7ª melhor produção científica entre as 

Universidades federais brasileiras, com 108 cursos de pós-graduação ligados à 

PROPESQ (UFPE, 2008)39. 

 

 

5.2. Conhecendo os sujeitos 

 

 

Os sujeitos envolvidos num processo de educação permanente na 

modalidade de Residência são múltiplos, mediante a ramificação dos espaços de 

atuação e as pactuações necessárias com a rede de saúde. Usuários, lideranças 

comunitárias, serviços e instituições promotoras podem influenciar os caminhos 

adotados. Todavia, a Residência, a partir do compromisso da formação de 

profissionais de saúde, detém nos preceptores, tutores e residentes seus principais 

atores na definição de finalidades e práticas. 

As necessidades do SUS e do sistema educacional encontram as 

subjetividades e objetividades dos seus atores diretamente implicadas no processo 
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 (ibidem) 
37

 (ibidem) 
38

 Artigo UFPE de qualidade publicado no Jornal do Commercio, em 11 de janeiro de 2014, por Anísio Brasileiro 
e Silvio Romero Marques. 
39

 RECIFE. Projeto de financiamento. Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências da Saúde, set. 
de 2008. 
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de formação de trabalhadores. Por isso, posturas, motivações, trajetórias e 

comprometimentos, além de outros aspectos, nem sempre estão afinados entre si.  

Conhecer, mesmo que de forma breve, os sujeitos instituintes da 

Residência nos levará a compreender os enredos das histórias, as correlações de 

força e as práticas desenvolvidas. Os participantes da Residência têm distintas 

trajetórias de vida, experiências profissionais e locais de participação social.  

Para Bourdieu (1989, p. 135), a distribuição das diferentes espécies de 

capital define o estado das relações de força, socialmente reconhecidos ou 

juridicamente garantidos. Dessa maneira, a posição que cada indivíduo ocupa nos 

campos é determinada pelos poderes que detém a e probabilidade de alcançar 

ganhos acumulando capital.  

Podemos recortar da pluralidade do espaço social classificações que 

permitem demonstrar práticas e condutas de agrupamento, como um produto 

explicativo. As classes prováveis da Residência incitavam menos obstáculos às 

ações de mobilização de membros do seu próprio conjunto, sem diluir possíveis 

incompatibilidades. Neste caso, concebemos quatro classes entre os participantes, 

considerando os 

 

[...] conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em 
condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com 
toda a probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, práticas e tomadas 
de posição semelhante (BOURDIEU, 1989, p. 136). 
 

Demonstrando as semelhanças apontadas por Bourdieu, os espaços da 

Residência seriam ocupados por classes compostas por residentes 

multiprofissionais, residentes médicos, tutores e preceptores. Como exemplo de 

atitudes similares, as intenções para especializar-se numa Residência se cruzam em 

diversos relatos. As razões que culminaram na inscrição do processo seletivo 

originam-se do interesse despertado na graduação.  

Os cursos de formação inicial, segundo os relatos de sete sujeitos, 

mostravam a Atenção Básica como campo de prática; no entanto, sem mergulhar na 

experiência direta com usuários e suas realidades. A iniciação científica e o contato 

prévio com residentes durante a graduação encorparam o quadro de motivações 

para fazer Residência. 

Fiz exatamente pela minha falta de vivência ao final do curso. No hospital que fiz 
estágio durante a graduação tinha Residência. Então, eu tive uma vivência com 
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aqueles residentes e conversava com eles, e aquilo despertou o interesse por eu 
não ter tido uma experiência na Saúde da Família em si, na saúde pública 
(informação verbal)

40
. 

 
Quando a Residência começou, eu tinha uns seis meses de formada, mas aí, já 
no fim, acho que no último ano da graduação, decidi que era a área que eu queria 
atuar como recém-formada e a Residência surgiu como a melhor perspectiva para 
isso. Pra mim foi uma decisão amadurecida. Quando teve a seleção da UPE, eu 
estava na graduação e acompanhei um pouco esse processo da Residência da 
UPE. Tive experiência também durante a graduação trabalhando com a 
comunidade pelo PIBIC, mas sem contato com a equipe de Saúde da Família 
(informação verbal)

41
. 

 
Deter capital aparenta um elemento decisivo na escolha de níveis 

superiores de formação. Na procura de complementar a formação - como os 

residentes que tiveram contato nas suas graduações -, salvaguardam o 

estabelecimento de distinções sociais de outros profissionais que não tiveram a 

mesma oportunidade. 

No ensejo, o sujeito 2 relata que não cursou nenhuma disciplina que o 

preparasse para a atuação na Saúde da Família, no entanto ressaltou que a 

Residência propiciava a formação sem despesas financeiras. 

 

Teria uma especialização ganhando para isso, geralmente se paga para subir o 
degrau da pós-graduação. Muita gente só faz pós-graduação depois que já está 
trabalhando. Formado não deve trazer despesa à família (informação verbal)

42
. 

 

A fala do residente demonstra que os recursos econômicos são 

condicionantes para a continuidade da formação no sistema educacional. Desse 

modo, uma família com poucos recursos financeiros não tem condição de oferecer 

processos mais qualificados de incorporação de capital cultural, enquanto os 

indivíduos de maior orçamento familiar poderão reservar tempo para dedicação aos 

estudos.  

O acesso à pós-graduação vem para reforçar a distribuição desigual do 

capital. Contudo, vemos o investimento dos dominados numa tentativa de 

disseminar a ordem social. 

 

Minha motivação veio porque eu tive experiência durante a graduação na iniciação 
científica e tive contato direto com a Saúde da Família. Aprendi a gostar e minha 

                                                           
40

 Entrevista realizada com o sujeito 8 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
41

 Entrevista realizada com o sujeito 3 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
42

 Entrevista realizada com o sujeito 2 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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trajetória na graduação foi sempre nessa área. Quando eu saí da graduação eu 
tinha a opção de tentar mestrado, mas a Residência que iria me proporcionar uma 
atuação na ponta que era o que eu queria, um aprendizado profissional maior. Eu 
queria estudar e trabalhar ao mesmo tempo e não escolher fazer uma coisa só 
(informação verbal)

43
. 

 
O sujeito 6 demonstra, no campo de produção simbólica, que a cultura 

passa a ter uma função primordial, pois estudando e trabalhando poderia obter bens 

culturais que são valorizados no meio. 

O Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho permite a condição 

híbrida procurada pelo residente, por se caracterizar como um instrumento para a 

viabilização de programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço. A 

educação pelo trabalho visa sensibilizar profissionais de saúde para o enfrentamento 

das diferentes realidades de vida e de saúde da população brasileira (BRASIL, 

2006).  

A qualificação profissional foi um fator importante para a decisão de 

procurar a especialização, conforme o depoimento abaixo, embora fique evidente 

que a escolha supriria uma deficiência do curso de graduação. 

 
O meu interesse para participar da Residência foi à título de qualificação 
profissional, e como eu já atuava, eu achei que a Residência me daria uma 
bagagem boa pra que pudesse continuar desenvolvendo aquilo que eu já vinha 
fazendo. As Residências só para minha área profissional não tem aqui. Residente 
formado com a minha profissão eu não conhecia. Não sabia como funcionava e 
tal, mas achava que seria importante lá na frente na carreira (informação verbal)

44
. 

 
Como não havia tido a formação necessária na graduação e atuava na 

Saúde da Família, o residente expressa os ganhos que a formação poderia trazer. 

Poucos profissionais detinham essa cultura de classe superior, o que facilitaria sua 

ascensão. Consequentemente, o campo de produção simbólica se tornaria o espaço 

de disputas entre dominantes e pretendentes. 

Se eu vou prestar um concurso público para saúde pública, eu quero ter uma 
vivência prévia, pra não chegar, já que eu não tive essa bagagem anterior, pra não 
chegar desprevenida, pra não chegar sem saber exatamente na prática como é 
que se faz (informação verbal)

45
.  
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O sistema de ensino nega o refinamento da cultura às classes populares, 

quando o mundo do trabalho aposta num volume razoável de capitais. Sem correr 

tantos riscos, a Residência apresentaria chances mais objetivas aos grupos sociais 

participantes.  

“Os indivíduos capazes de produzir, conhecer, apreciar e consumir bens 

superiores teriam maior facilidade para alcançar ou se manter nas posições mais 

altas da estrutura social” (NOGUEIRA MA; NOGUEIRA  CM, 2004, p. 42). Apesar de 

pouca experiência na Saúde da Família, o prestígio dado às Residências em relação 

às demais especializações lato sensu foi fator determinante: 

Quando você está no seu campo de trabalho, você é residente, então, eu acho 
que as pessoas veem você como pessoa que detém um determinado 
conhecimento. Obviamente, por exemplo, uma especialização de saúde da família 
em relação à Residência. Então, você tem uma especialização de 360 horas e tem 
uma Residência de Saúde da família de quase 5000 horas, aí, você pensa o quê? 
Que o residente tem muito mais conhecimento do que um especialista, entendeu 
(informação verbal)

46
? 

 
Mesmo que uma pessoa queira seguir na Saúde da Família, queira se especializar 
na área, é muito diferente a pessoa fazer uma especialização comum comparado 
a uma Residência (informação verbal)

47
. 

 
Portanto, o retorno em forma de título escolar da Residência conferia 

valor alto. Quanto mais difícil é o acesso a um título, mais serão valorizados os 

sujeitos em posse desse título. Em decorrência disso, as demais especializações 

lato sensu teriam tendência à desvalorização social e menos força de imposição.  

Para Bourdieu, o investimento escolar só tem sentido se um mínimo de 

reversibilidade na conversão que ele implica for objetivamente garantido. Assim, os 

benefícios materiais e simbólicos que o certificado escolar pode garantir dependem 

de sua raridade (BOURDIEU, 1998).  

A procura do título na modalidade de Residência tem o intuito de garantir 

vantagens. O mesmo trabalho pode ter remunerações diferentes associados aos 

títulos e valor institucionalizado, diz Bourdieu (1989). O título pode ser considerado 

capital simbólico, social e até mesmo jurídico. 

 

A procura na formação da Residência pode ser muito mais por conta das 
possibilidades de maior oportunidade salarial e não, necessariamente, por estar 
focando a formação em uma área (sujeito 3). 
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A ampliação do capital cultural e social propiciada pelo investimento 

educacional abre novas relações e benefícios. O capital econômico exerce 

precedência em relação aos demais capitais, segundo Bourdieu (1989). A bolsa de 

educação pelo trabalho custeada pelo Ministério da Saúde oferece, em algumas 

realidades, rendimento maior do que o vencimento de profissionais com cargo 

efetivo na rede pública. 

 

A remuneração é um fator muito importante sim, pelo fato de ter a bolsa 
(informação verbal)

48
. 

 
Algumas pessoas já tinham experiência mesmo na área. A Residência passou a 
ser um rendimento profissional, não só no sentido do profissional de se formar 
naquela área, porque pouquíssimos profissionais de saúde tem essa oportunidade 
de remuneração como recém-formados (informação verbal)

49
. 

 
Para os residentes, os preceptores também tinham interesse na bolsa 

oferecida para participar do programa. Estes que possuíam atribuições e, segundo 

os residentes, também tinham motivações específicas para vinculação.  

 

O interesse da preceptoria me parecia que era para a diminuição da sua carga 
horária e porque, queira ou não queira, conta no currículo. Mesmo a Residência 
contribuindo, o benefício de participar não centrava na relação da qualificação 
profissional. A bolsa cedida acredito que foi a maior motivação. Acho que a 
gratificação oferecida atraiu os preceptores para a seleção. Se a maior parte não 
se envolveu totalmente, o que podemos pensar? (informação verbal)

50
 

 

Os profissionais de saúde geralmente têm uma jornada de trabalho 

extenuante que impede muitas vezes que participem de programas de educação 

permanente. A diminuição da jornada de trabalho é uma reivindicação latente dos 

servidores51. A reestruturação da carreira pública, sobretudo, pode ofertar melhores 

condições aos trabalhadores e no atendimento à população. 

No regimento interno do programa, a preceptoria tem como função a 

supervisão docente-assistencial no campo de aprendizagem, exercendo o papel de 

orientadores de referência. Desse modo, seriam os preceptores que dariam o 
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suporte nos serviços para que os residentes executassem suas atribuições.  

 

Eles eram mais um suporte administrativo (informação verbal)
52

. 

 
Teve um momento que a gente nem mais se importava com as ausências, na 
verdade eles mais atrapalhavam do que ajudavam (informação verbal)

53
. 

 
Mas, como relatado, os preceptores parecerem não ter conseguido 

impactar as práticas e não se tornaram agentes importantes para os entrevistados. 

Para eles, os preceptores não conseguiram compartilhar e discutir problemas do 

cotidiano do serviço, auxiliando-os no seu aperfeiçoamento e na construção de 

conhecimentos, como veremos mais adiante. Os preceptores, nesse caso, seriam os 

mais desligados da estrutura da Residência e do seu estatuto. 

A inabilidade prévia de preceptores com a proposta da Residência pode 

também ser vista entre tutores e residentes, estes que, em sua maioria, não 

detinham experiência em espaços de gestão e de controle social. 

  
Quadro 4 - Experiências dos residentes ao ingressar na Residência 

 

Sujeitos Formação AGSF PGAA APSF Cuidado Gestão Ensino CS 

Sujeito 1 + 6 anos - X - - - - - 

Sujeito 2 1 ano - - X X - X - 

Sujeito 3 - 1 ano X - - - - X X 

Sujeito 4 - 1 ano - - - X - X - 

Sujeito 5 - 1 ano - X - X - - - 

Sujeito 6 - 1 ano X - - - - - - 

Sujeito 7 1 ano X X - X - X - 

Sujeito 8 - 1 ano - - - - - X - 

Fonte: O autor, dados da pesquisa (2013) 
*Legenda: AGSF: Aproximação na gradação com Saúde da Família; PGAF: Pós-graduação em áreas 
afins; ASF: Atuação na Saúde da Família; CS: Controle social. 

 
O exposto aponta, diante dos sujeitos entrevistados, que a Residência 

contaria com participantes sem experiência em atividades diretamente ligadas à 

Estratégia de Saúde da Família, que pudessem ter influência substancial na 

condução do programa. Sobre o tempo de formação, temos jovens profissionais 
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diplomados na área da saúde como público prioritário da instituição do Programa de 

Bolsas para a Educação pelo Trabalho, o que reforça a estratégia para fixação dos 

trabalhadores. 

A inserção de recém-formados em programas, projetos, ações e em 

regiões prioritárias para o SUS tem sido alvo das políticas do MS e características de 

outros programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. O 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, 

destinou suas duas primeiras turmas aos enfermeiros, farmacêuticos, médicos, 

nutricionistas e cirurgiões-dentistas recém-graduados, com demanda para formação 

latu sensu, e comprometidos com a construção de uma nova prática (BRASIL, 2006, 

p. 255-256). 

Para novas práticas de saúde com vistas à consolidação e fortalecimento 

do SUS, busca-se suprir necessidades locais de carência de profissionais pós-

graduados para atender demandas tanto na esfera pública quanto na esfera privada 

das áreas da saúde. Com experiências anteriores, a Universidade do Estado da 

Bahia tomou como parâmetro as especializações oferecidas com financiamento do 

Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (BRASIL, 

2006). 

Nesta mesma conformação, os tutores da Residência ligados à 

Universidade foram convocados para construir a proposta e dar vultosas 

contribuições com suas experiências na graduação e/ou na pós-graduação. 

Segundo os residentes, os departamentos dos cursos foram convidados a participar 

do programa e a indicar professores do seu quadro para assumir a tutoria na 

REMUSF. 

No processo seletivo ocorrido para a constituição da primeira turma, os 

residentes teceram seus medos decorrentes dos vínculos estabelecidos com os 

docentes durante a graduação. Nos relatos é possível constatar que os tutores não 

eram tão estranhos para alguns. O capital cultural acumulado na graduação 

contribuiu na resolução das questões da prova e na passagem pela entrevista, onde 

as relações acadêmicas anteriores pouco influenciaram na aprovação. 

 

Eu fiquei nervosa na entrevista justamente porque eu tive pouco contato com a 
professora da banca durante o curso e não tínhamos uma proximidade 
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(informação verbal)
54

. 

 
Acho que para todos os concorrentes a prova foi um tanto quanto complicada, 
pois, nós, durante a graduação não tínhamos esse conhecimento que foi abordado 
na prova. Alguns conteúdos da prova não foram trabalhados durante a graduação, 
fiquei receoso e o que me ajudou muito foi minha experiência como profissional de 
saúde.  Para a entrevista, não tinha uma boa relação com o professor, eu vinha de 
outra instituição e achei que tudo isso podia me prejudicar (informação verbal)

55
. 

 
Acerca da avaliação curricular, a trajetória acadêmica foi mais valorizada 

do que a experiência profissional. A balança desequilibrada na pontuação condiz 

com o perfil de residentes buscados, profissionais mais jovens, sem apropriação da 

realidade que seria encontrada nos campos de inserção, como anteriormente 

discutido. Porém, o desenho assumido diante do currículo pedido na seleção 

divergiu das demandas exigidas no ato da matrícula.  

 
Na matrícula a gente tinha que ter determinados cadastros e documentos, mas a 
maioria só era recém-formado. Tinha informações de trabalhador que a gente não 
tinha noção, INSS, PIS, PASEP. Eu pelo menos nunca ouvi falar e eles não 
explicavam como a gente fazia isso. Ficou essa confusão, porque a Residência 
não era considerada serviço empregatício, mas ao mesmo tempo tínhamos que 
ter alguns documentos que eram do trabalhador (informação verbal)

56
. 

 
A narrativa expressa acima demonstra, de algum modo, como o residente 

na sua chegada se deparou com situações que não são comuns para um recente 

egresso da formação inicial. As exigências estavam voltadas para profissionais com 

vínculos de trabalho anteriores. 

A contradição refletida no desenho da avaliação curricular e na postura 

assumida no ato da matrícula mostra, em alguma medida, o conflito de 

reconhecimento do residente: estudante ou trabalhador?  

Essa situação híbrida de estudante-trabalhador trouxe desconfortos e 

dificuldades ao longo do curso, segundo depoimentos. Maria Alice Nogueira e 

Cláudio Martins Nogueira (2004, p. 51-52) atentam que possuir um sobrenome 

socialmente reconhecido pode conferir a um indivíduo certo capital simbólico que 

não corresponde, necessariamente, aos seus capitais econômico, cultural e social. 

Ser chamado de estudante em trocas de correspondência eletrônica e nas relações 

de trabalho não era aceito com satisfação. 
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Talvez o problema de organização, muitas vezes se deu pelo programa não saber 
o que o residente é, se é um trabalhador ou um estudante. Nós éramos 
trabalhadores em formação (informação verbal)

57
. 

 
Eu acho que a Universidade praticamente não comprou essa proposta de 
formação acadêmica e profissional. Quando era conveniente ela era exaltada, mas 
quando não a gente era apenas uns simples estudantes (informação verbal)

58
. 

 
Ao se deparar com a naturalização da representação dominante do 

estudante com pouco capital, os residentes agiam procurando ampliar sua posição 

na estrutura específica do campo e se protegerem da violência simbólica. Logo, as 

relações pedagógicas pinceladas de descrédito no profissional em formação se 

constituem como violência, na pretensão de impor um modelo de socialização que 

beneficia a reprodução da estrutura e das relações de poder.  “Os sujeitos, 

pertencentes à classe trabalhadora, perderiam parte de sua identidade e referências, 

tendo que aprender costumes e valores de grupos mais elevados cultural, social e 

economicamente (PIES, 2011, p. 43).  

A violência simbólica sofrida também pode ser percebida quando os 

residentes não eram tratados enquanto profissionais como os demais atores da 

Residência, dentro de uma modalidade de formação pelo trabalho. Como os 

residentes não tinham vínculos efetivos com as instituições, na hierarquia da 

Residência, eram vistos como passageiros e tratados como agentes frágeis no 

estado das relações de poder. 

 

Não éramos estudantes, éramos profissionais em formação. Todos tínhamos 
registro no Conselho Profissional. Muitos estavam vivenciando sua primeira 
experiência e outros já tinham anos de atuação (informação verbal)

59
.  

 

Porém, foi possível encontrar nos relatos relações mais horizontais no 

trato com o residente. A horizontalidade nas relações permite um processo 

pedagógico profundo de interação, inclusive porque pode aumentar o capital de 

cada indivíduo envolvido. 

 
Os preceptores natos, ao contrário dos preceptores que recebiam uma 
remuneração e não estavam presentes, faziam parte do serviço e nos ajudavam, 
embora eles falassem que deviam ter uma bolsa. Os preceptores que tinham 
bolsa é que tinham o dever de estar lá. Eles eram ausentes.  
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Os preceptores natos, sim, deveriam receber bolsa porque estavam sempre 
dispostos a ajudar, mesmo sem remuneração. Eles foram nossos preceptores, os 
nossos colegas de trabalho (informação verbal)

60
. 

 
Ao surgirem os preceptores natos no estabelecimento de relações mais 

horizontalizadas, torna-se mais forte a ampliação do capital social por meio das 

relações e, ao mesmo tempo, do capital cultural. Segundo Bourdieu (1989), os 

agentes constroem suas próprias estratégias para facilitar sua influência no campo. 

Os residentes escolheram os preceptores natos como alternativa de lutar para 

manter ou melhorarem a sua posição. 

Os preceptores que compunham as ESF conseguiram suprir as 

dificuldades sentidas na falta de acompanhamento sistemático, segundo os 

residentes. Contudo, não estava previsto seu papel no regimento interno do 

programa. Para discussão de casos, desbravamento de ações, entre outras 

questões que dizem respeito às práticas do cuidado, os residentes se dirigiam aos 

preceptores natos, como veremos nas próximas discussões. 

Essa autonomia dos residentes participantes também se destacou como 

fundamental, embora a independência tenha sido parcial diante do regimento e 

outras normatizações. Na relação com a rede e com os demais integrantes, o 

funcionamento da Residência dependia de pactos de cooperação para a ação 

individual e coletiva.  

 

Numa rede, a ordem é sempre coproduzida pelos parceiros; decisões são 
codecididas. Lideranças diversas coabitam o mesmo espaço-tempo da rede, cuja 
estrutura lhes fornece as condições e os pressupostos (valores e objetivos 
compartilhados) para orientar as tomadas de decisão. Cada integrante da rede 
tem um nível de poder, enquanto a rede toda detém todo o poder. A capilaridade e 
extensão da rede impedem qualquer tentativa de controle central por um só 
integrante, mesmo porque, em rede, todos já são empoderados por definição, e 
não há concessão ou delegação de poder a outrem, pois não é preciso 
(MARTINHO, 2001, p. 27). 
 

A Residência comportava instâncias de proposição e deliberação, no 

intuito de dissipar a responsabilidade entre os atores. No entanto, havia a instituição 

de uma coordenação para a tarefa. Esta foi homologada pelo Conselho 

Departamental e designada pelo diretor do CCS.  

Em relação aos seus coordenadores, a REMUSF viveu uma transição 

ainda no seu primeiro semestre. A mudança de coordenação não causou impacto na 

                                                           
60

 Entrevista realizada com o sujeito 1 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 



75 
 

 

parceria com a SMS nem na correlação de forças dentro da Universidade, tendo em 

vista que assumiu a gestão um docente do mesmo Centro Acadêmico. Não foi 

percebido pelos residentes disputa para ocupar a coordenação no momento de 

troca, mas sentiu-se pouca disposição dos participantes para candidatura de uma 

Residência recém-criada. Logo, a escolha para a nova coordenação não trouxe, 

aparentemente, um momento de desequilíbrio, mas suscitou um jogo de fuga de 

responsabilidades.  

Teve impacto a troca da coordenação. Como qualquer mudança de liderança, de 
qualquer forma, o coordenador é uma pessoa que representa a Residência 
formalmente, pois é ele que dá a posição final. Como em qualquer lugar, são 
pessoas diferentes e a forma de trabalhar é diferente. Na mudança de 
coordenação, no início do curso, a gente teve medo, inclusive como conduziria a 
mudança de tutores que existiu. Teve mudança de postura de preceptoria, 
mudança de postura de tutoria, mudança de postura de residente (informação 
verbal)

61
. 

 
Eu percebia que a coordenação, a meu ver, era um lugar que as pessoas se 
esquivavam da responsabilidade de pegar uma Residência que estava 
começando com muita coisa incerta. E eu percebia muito essa esquiva de 
algumas pessoas para assumir a posição de coordenação, embora acabassem 
assumindo a postura de liderança (informação verbal)

62
.  

 

A vice-coordenação assumiu o cargo e ao seu lado se colocou um novo 

tutor, docente em estágio probatório na UFPE. A partir daí começaram a vir à tona 

as divergências e convergências, até então veladas pelo sentimento de coletividade 

buscado nos primeiros meses.  

Desde a aula inaugural, de acordo com o sujeito 7, já podiam ser vistas 

disputas e contradições que ficariam evidentes no transcorrer do programa.  A 

necessidade da multiprofissionalidade no fazer saúde precisava ganhar força.  

A Residência multiprofissional foi chamada a encarar que só o médico não dá 
conta. Que não podíamos reforçar que o médico tem que ser o absoluto do saber, 
que tem que caminhar só, sem caminhar com outros profissionais, enfraquecendo 
a multiprofissional (informação verbal)

63
  

No sentido de coletivizar o modo de fazer saúde, a Residência foi 

pactuada com integração da Residência de Medicina de Família e Comunidade da 

instituição. Coordenação, preceptores e residentes de medicina situam-se nas 

narrativas dos depoentes. As atividades de prática em serviço teriam como objetivo 
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promover a integração das Residências, de acordo com a realidade da organização 

da Atenção Básica à saúde no Brasil. No entanto, é preciso ressaltar  

[...] a dificuldade das Residências Multiprofissionais em Saúde, em curso, atuarem 
em consonância com as Residências Médicas, quer pela resistências dos médicos 
residentes, quer pelas dificuldades da própria formação profissional que não 
favorece a multidisciplinaridade e o trabalho em equipe (BRASIL, 2006, p. 324). 

O discurso contundente da representação médica, na fala da abertura, 

salientou que apenas estava como convidado para a mesa o conselho da sua 

categoria, e não de todos os núcleos profissionais constituintes da Residência, de 

acordo com os sujeitos 7 e 3. Contudo, a integração das Residências pareceu não 

acontecer de forma consequente também na UFPE. 

Foi a Residência médica que eles quiseram impor desde o início. Então, a gente, 
muitas vezes, se adequava e eles iam a alguns espaços coletivos nossos. Mas, 
nunca interagiam com a gente a ponto de querer uma construção mesmo. Eu 
nunca percebi neles o desejo de uma construção mesmo, formar uma equipe 
multiprofissional, era sempre quebrado. Era aquilo que não se misturava, ficou só 
no papel (informação verbal)

64
.  

Dessa maneira, a ação pedagógica que seria proveniente da integração 

pode ser considerada, objetivamente, uma imposição. A articulação com a 

Residência médica no discorrer desse texto será tratada como “um poder arbitrário, 

de um arbitrário cultural”, conforme Bourdieu e Passeron (2008, p. 26).  

Os residentes multiprofissionais estariam sujeitos a perder parte de sua 

identidade e referências, tendo que consagrar o conhecimento e a representação 

social da relação com a Residência médica para seu funcionamento pleno.  

 
Enquanto a cultura atua nas representações simbólicas ou ideológicas, a 
reprodução da estrutura atua diretamente na realidade das instituições e dos 
sujeitos. Porém, ambas possuem uma estreita relação, pois o ciclo não se 
completa apenas na reprodução social, do trabalho cotidiano e das relações que 
são estabelecidas, mas se completa quando são reproduzidas simbolicamente e 

compreendidas pelos envolvidos (PIES, 2011, p. 44-45). 
 

A violência na educação presente nas instituições de ensino acontece de 

forma dissimulada, porque, segundo a teoria da reprodução de Bourdieu, pode levar 

adiante a concepção dos grupos dominantes. Os últimos sujeitos que serão 

descritos também sentiram as disputas que ocorreram no campo, espaço onde 

ocorre a luta pelo reconhecimento e conquista de capital.  
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Com a aprovação da continuidade do programa, no segundo ano da 

Residência, entraram os novos residentes chamados de R1, em referência ao 

primeiro ano de formação. Mediante conflitos relatados, os entrevistados avaliaram 

como insuficiente a contribuição dessa interação na formação. Na convivência, os 

agentes desejavam demonstrar seu potencial para montar uma rede de relações 

objetivas. 

 

Nosso coletivo foi duramente criticado quando do movimento de greve pelo 
reajuste de nossas bolsas. Entediamos que o movimento era de luta e legítimo e 
que, apesar de envolver um grupo pequeno de residentes, representava a 
manifestação de problemas mais complicados que afetavam o processo de 
organização e financiamento dos programas de Residência, o que era um 
problema de todo o coletivo de residentes e não só nosso. Uma postura de crítica 
partindo dos próprios residentes mostrava a falta de compreensão e de 
importância dada ao movimento, bem como a fragmentação e a própria 
despolitização dos integrantes do programa (informação verbal)

65
. 

 

Uma carta de repúdio foi dirigida aos R1 na greve deflagrada pelos R2, 

diante do posicionamento de representação estudantil da turma recém-chegada.  

Apesar dos esclarecimentos prestados por residentes da nova turma, os residentes 

mais antigos julgaram o posicionamento do porta-voz no colegiado inapropriado para 

o sentimento de classe. A partir daí, até a conclusão do curso, perduraram as 

inimizades, ainda que todos estivessem em prol de um único projeto.  

A conservação ou o aumento de capital específico que é gerado no 

campo contribui para fazer pesar os constrangimentos; neste caso, a carta de 

repúdio veiculada para residentes de todo país. Bourdieu (1989) alerta que os 

constrangimentos vividos como insuportáveis nascem da concorrência.  

Como percebido nos relatos partilhados até aqui, os sujeitos participantes 

foram caracterizados conforme a apreensão dos residentes.  A conformação das 

relações também foi citada no acompanhamento da dinamicidade que pulsava nos 

cenários e contextos da Residência. Não houve relações estritamente estáticas, e 

sim o movimento pelo poder. Visando vantagens e oportunidades que pudessem ser 

extraídas, o cenário de disputas aparece com frequência nas entrevistas. Bourdieu 

(1989) nos diz que na divisão do campo sempre haverá luta, declarada ou não, 

como um constante jogo mutável e interessado. 

Era tudo bem nítido, existiam pessoas que realmente agiam de forma para obter 
destaque, até porque a Residência é uma oportunidade de conseguir outras 
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coisas, como uma pós-graduação, um mestrado e deixar sua marca. Também era 
bem perceptível essa concorrência na Residência quando a gente tinha contato 
com todos eles.  Não era só disputa de tutores, preceptores, de residentes, mas 
também em relação aos núcleos mesmo. Eu percebia muito essa questão, de qual 
núcleo de saber tinha mais destaque (informação verbal)

66
. 

 

As categorias profissionais, ou núcleos de profissionais de uma mesma 

categoria, não dependeram apenas da relação entre seus ocupantes, mas também 

das relações de força entre as classes (preceptores, tutores, residentes 

multiprofissionais e residentes médicos) do seu campo. O destaque de um núcleo 

mostrava o estado das forças que decide o sucesso social dos bens e serviços 

produzidos (BOURDIEU, 1989, p. 91). No entanto, há relatos de habilidades distintas 

dentro de uma mesma categoria. 

Como ficou uma categoria de um lado no Distrito IV e uma no Distrito V, no 
desenrolar da Residência começou a ficar perceptível as diferenças de 
processo de trabalho e isso foi se agravando. Foi nítida a diferença de 
competência de profissionais da mesma categoria entre os residentes 
(informação verbal)

67
. 

 
As diferenças de saberes entre os sujeitos da mesma classe foram 

perceptíveis para os residentes, dando a aparência do dom natural. Nessa 

passagem encontramos um depoimento que destaca o enfoque na maior 

capacidade intelectual de alguns indivíduos frente à assistência à saúde. Ao 

enaltecer as diferenças de competência, o sujeito 7 retrata a cultura do sistema de 

ensino, que prestigia os mais favorecidos.  

 
[...] o sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino 
coletivo dá uma aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao 
mito da escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela 
eliminou, fazendo crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e 
de dons (BOURDIEU, 1998, p. 59). 

 

A Residência, no seio da UFPE, contribui para reproduzir a cultura de 

superioridade e os méritos pessoais, podendo existir julgamentos de incapacidades 

e sanção dos que dominam melhor a linguagem e os conteúdos. 

 
Havia o destaque das pessoas que tinha mais experiência. Então, você 
tinha tutores que não tinham experiência dentro da Atenção. Uma opinião 
dada por um tutor que tinha experiência na gestão ou que tinha alguma 
experiência na Atenção Básica ela era escutada. Mas, se falava aquele que 
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não tinha experiência, começava as conversas paralelas. Muitos não davam 
atenção, e isso se repetia com preceptores e residentes. Se via claramente, 
os residentes que tinham experiência numa vivência anterior, eram muito 
mais respeitados ou escutados do que os que não tinham (informação 
verbal)

68
. 

 

Bourdieu (1998) compreende que o sucesso excepcional de alguns 

indivíduos escapa ao destino coletivo, dando uma aparência de legitimidade e 

perpetuação. 

 Sob essa ótica, a formação alicerçada em princípios da aptidão natural 

está contribuindo para legitimar a superioridade e os privilégios de uma parcela de 

indivíduos. Por conseguinte, os indivíduos aceitarão competir dentro do sistema de 

ensino acreditando que estão em condições iguais e acreditarão que “por seus dons 

individuais seriam levados, por uma questão de justiça, a avançar em suas carreiras 

escolares e, posteriormente, a ocupar as posições superiores na hierarquia social” 

(NOGUEIRA MA; NOGUEIRA CM, 2004, p. 13).  

Os tutores detinham vantagem na estrutura hierárquica da Residência 

porque havia a compreensão de mais recuo de seus interesses. Os docentes 

detinham bolsa; no entanto, não houve relato indicando a percepção da intenção de 

acumular capital econômico durante as entrevistas.  Acredita-se, segundo Bourdieu 

(1989), que os tutores, ao representar a Universidade, têm crédito elevado pela 

distância na sua retórica. 

Docentes que tinham pós-graduação na ênfase do programa e que 

tinham assumido cargos executivos na SMS contribuíram, no entendimento dos 

residentes, nos espaços deliberativos e na percepção das atribuições para a 

Residência. Em outras palavras, os tipos de capital que determinavam as ações dos 

sujeitos nos campos eram essenciais para que tivessem o momento de fala e de 

proposições respeitado. 

A questão do conhecimento era poder para as pessoas que tinham 
experiência. Inclusive, uma tutora tinha muito poder e conseguia convencer 
grande parte. Amavam ou a odiavam. A parte dos que amavam era a parte 
daquelas pessoas que tinham necessidade de algo que até então não se 
tinha e por não ter a experiência da saúde pública e das políticas de saúde. 
Ela conseguia atrair de alguma forma os residentes que tinham necessidade 
de conhecimento a partir do que ela colocava (informação verbal)

69
.  
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Apesar da exigência atual de Residências acompanhadas por uma IES70, 

e do vínculo formal com a Universidade, a dedicação à modalidade de pós-

graduação não era contabilizada na carga horária dos servidores docentes, diferente 

das atividades na formação stricto sensu.  

Diversas foram as solicitações pelo reconhecimento do esforço dos 

professores, constando ofícios, relatórios e atas de reunião de Conselhos 

Departamentais entre 2010 e 2011. Porém, a dificuldade da UFPE em tratar as 

solicitações impossibilitou a permanência de alguns núcleos profissionais nas 

Residências, não somente na ênfase de Saúde da Família. Por este motivo, o 

Departamento de Serviço Social decidiu não dispor professores do seu quadro 

efetivo para as futuras seleções das Residências da UFPE, mantendo o 

compromisso de orientar os residentes do período da decisão até a conclusão do 

curso71. 

As indefinições causaram não apenas o desgaste e desestímulo dos 

tutores. Por se tratar de um programa no início dos seus passos, alguns informantes 

acreditam que o quadro de indefinições peculiar a sua trajetória contribuiu para as 

desistências de residentes no início do segundo ano. Quatro residentes deixaram o 

programa, dois destes ainda no primeiro semestre.  

 
Na Residência havia muita indefinição. A gente teve dois dias de 
acolhimento e os outros foram mais voltados para a integração e 
apresentação da Residência. Nos primeiros dias já começaram a surgir as 
primeiras dúvidas. Ficava claro, não só na desorganização, mas na fala das 
pessoas, a Residência iria ser concluída no percurso. Isso pode ter 
contribuído na decisão de se formar em outra instituição (informação 
verbal)

72
. 

As dificuldades, os atropelos que aconteceram, obviamente, pra construir 
isso, levou muita gente a desestimular e procurar outros rumos, outras 
Residência, o mestrado, como aconteceu. As pessoas que se mantiveram, 
muita, muita gente, acho que a grande maioria, inclusive eu, foi pelo título. 
Já tínhamos passado tanta coisa que queria ter o título no final (informação 
verbal)

73
.  
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O estado institucionalizado do capital cultural, como vimos, teve 

implicações nas tomadas de decisão. Nesse estágio, o capital materializado no 

diploma final torna os sujeitos com maior capacidade de ação. Além do mais, 

permite o reconhecimento social enquanto profissional.  

 
Acho que tem um pouco do desejo mesmo de cada um, inclusive pela não 
identificação com o trabalho de assistência. Talvez um pouco da 
organização do programa tenha influenciado também. Eles foram para 
instituições mais experientes, com mais nome na formação de residentes 
(informação verbal)

74
. 

 
Ocupar posições inferiores no campo provoca reflexões acerca da 

aceitação da estrutura hierárquica presente e, consequentemente, do 

reconhecimento da inferioridade (NOGUEIRA MA; NOGUEIRA CM, 2004). A partir 

da reflexão do lugar que estavam ocupando, a REMUSF, inexperiente, e os outros 

tradicionais programas contestaram a formação inferiorizada na procura de 

subverter as estruturas hierárquicas vigentes no campo (NOGUEIRA MA; 

NOGUEIRA CM, 2004, p. 37).  

Conhecendo os sujeitos da Residência, indagamo-nos, finalmente: do que 

são capazes em função da posição ocupada? 

 

 

5.3. Práticas pedagógicas 

  

 

A Residência, por meio de seus eixos norteadores e princípios, estava 

incumbida de promover experiências de produção coletiva e de debruçamento sobre 

a realidade vivida. Para tanto, as atividades previstas para a formação deveriam 

promover a autonomia do residente no processo de aprendizagem e seu 

consequente aperfeiçoamento.  

Atividades teóricas, de educação-em-serviço, de campo e núcleo e de 

supervisão foram delineadas para conseguir atender às expectativas do setor da 

saúde na educação permanente dos trabalhadores. Compreender os conceitos de 

campo e núcleo profissional é importante na execução e valorização do papel de 
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cada profissional dentro de uma equipe no trabalho interdisciplinar. Campos (2000) 

propõe que a organização do processo de trabalho em equipe seja pautada na 

noção de campo e núcleo de conhecimento. No campo teríamos os saberes e 

responsabilidades comuns às profissões de saúde, estando contido no núcleo o 

conhecimento de uma área de saber e de prática profissional. 

 A rede complexa de atenção à saúde coloca limites disciplinares na 

atuação profissional, cabendo aos residentes buscar apoio para cumprir suas 

tarefas. 

O reconhecimento da complexidade da gestão do conhecimento interdisciplinar 
para o planejamento e a execução de ações resolutivas para o enfrentamento dos 
problemas prioritários que acometem a população de um determinado território, 
inclui, entre os objetivos específicos do curso, o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas com o trabalho em equipe, o reconhecimento e o respeito às 
diversidades culturais existentes na comunidade e entre as famílias. Requer a 
capacidade de lidar com os conflitos de modo crítico e criativo (BRASIL, 2006, p. 
52). 

 

Uma prática educativo-crítica (conceito freiriano) ressalta que a educação 

deve estar pautada na experiência dos educandos, onde os conteúdos não ficam 

restritos à partilha de um único agente. Nesse sentido, não caberia à Residência 

conceber os residentes como receptores de conhecimento, sob uma relação 

depositante-depositários. A educação bancária, discutida por Freire (2011), não 

valoriza as vivências dos trabalhadores em formação e não concebe o residente 

como arquiteto da sua prática. 

Os espaços formativos previstos na proposta do programa propiciariam 

uma educação voltada para a autonomia e o diálogo. O diálogo ocuparia um lugar 

fundamental na prática pedagógica. “Já agora ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 96). 

Nesse sentido, podemos compreender a prática pedagógica como uma 

relação dialógica entre preceptores, residentes e tutores, realidade circundante e 

demais atores educativos presentes nas ações da Residência, como “parte de um 

processo social e de uma prática social maior. Ela envolve a dimensão educativa 

não apenas na esfera escolar, mas na dinâmica das relações sociais que produzem 

aprendizagens, que produzem o ‘educativo’” (SOUZA, 2009, p. 03).   

A prática pedagógica envolveria, nesta perspectiva, não só as 

aprendizagens dentro do espaço universitário, mas também das relações que seriam 
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estabelecidas enquanto sujeitos sociais, como demonstra a carga horária total da 

Residência. 

 
Quadro 5 - Detalhamento da distribuição da carga-horária em atividades específicas semanais 

 
 

ATIVIDADE 

PERÍODO CARGA HORÁRIA 

1º ANO 

(48 
semanas) 

2º ANO 

(48 
semanas) 

Atividade Grupo de 
Atividades 

A
ti
v
id

a
d

e
s
 t
e

ó
ri
c
a
s
 

Aulas teóricas 7 h/s - 336 h  

 

912 h 

Estudos Interdisciplinares de situações 
de saúde e doença 

3 h/s 3 h/s 288 h 

Produção científica 2 h/s 2 h/s 192 h 

Construção do Diário de campo do 
Residente 

1 h/s 1 h/s 96 h 

A
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 E

d
u
c
a
ç
ã
o
 e

m
 S

e
rv

iç
o

 

A
te

n
ç
ã

o
 B

á
s
ic

a
 

AN Atividade específica 9 h/s 8 h/s 816 h  

 

 

 

2928
h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3312h 

 

 

AC 

Planejamento 3 h/s 3 h/s 288 h 

Programação Cotidiana 2 h/s 2 h/s 192 h 

Atividades 
Interdisciplinares 

4 h/s 3 h/s 336 h 

Vivências Inter-unidades - 1 h/s 48 h 

Trabalho comunitário 10 h/s 10 h/s 960 h 

Outro
s 

Supervisão local 1 h/s 1 h/s 96 h 

Supervisão acadêmica 1 h/s 1 h/s 96 h 

Supervisão de grupos 1 h/s 1 h/s 96 h 

A
te

n
ç
ã

o
 

S
e
c
u
n

d
á
ri

a
 

NA Ambulatórios Específicos - 2 h/s 96 h  

 

 

 

 

 

 

AC 

 

CAPS 

Pronto-atendimentos 

  

 

2 h/s 

 

 

96 h 

A
t

e
n

ç
ã o
 

T
e

rc
i

á
ri a
 NA Serviços Específicos  2 h/s 96 h 

                                                           
 Atividades de núcleo. 
 Atividades de campo. 
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AC 

 

Serviços de Gineco-
obstetrícia, Neonatologia 

e Gerontologia 

  

2 h/s 

 

96 h 

 

384h 

C
ic

lo
s
 d

e
 

a
p
re

n
d
iz

a
g

e
m

 Estudo dirigido, produção científica, 
visitas a comunidade ou serviços, 

participação em reuniões da 
comunidade, eventos científicos, 

confecção de relatórios, organização 
de caderno de campo, etc. 

16 h/s 16 h/s 1536 1536 

CARGA HORÁRIA TOTAL 5760 

Fonte: RECIFE (2008)
75

 

 
A pluralidade de atividades de campo e núcleo vista acima, inclusive 

integrando a média e alta complexidade como cenários de educação no serviço, 

buscava instrumentalizar os residentes para o trabalho na perspectiva da educação 

em saúde, do controle social e a qualificação das ações de saúde para a 

transformação da realidade social.   

A pedagogia, literalmente falando, tem o significado de “condução da criança”. 
Era, na Grécia Antiga, a atividade do escravo que as conduzia aos locais de 
estudo, onde deveriam receber instrução de seus preceptores. O escravo 
pedagogo era o “condutor de crianças”. Cabia a ele levar o jovem até o local do 
conhecimento, mas não necessariamente era sua função instruir esse jovem. Essa 
segunda etapa ficava por conta do preceptor. Quando da dominação romana 
sobre a Grécia, as coisas se modificaram. Aí, os escravos eram os próprios 
gregos. E, nesse caso, os escravos eram portadores de uma cultura superior à 
dos seus dominadores. Assim, o escravo pedagogo não só continuou a agir como 
“condutor de crianças”, mas também assumiu as funções de preceptor” 
(GUIRALDELLI JUNIOR, 1987, p. 8). 
 

Nesse sentido, a pedagogia está ligada à condução ao conhecimento, 

envolvendo práticas, sujeitos, papéis e contextos na produção do saber desde a sua 

concepção original. No que se refere à educação permanente, a Residência poderia 

ofertar instrumentos, espaços e técnicas necessárias para (re) configurar as práticas 

em saúde dos dias de hoje e modelos de coordenação do cuidado. 

O incentivo às práticas interdisciplinares e multiprofissionais poderiam 

tanto provocar reflexões das relações de trabalho, tecnologias e saberes quanto ao 

campo compartilhado e as habilitações específicas de cada profissão. No sentido de 

apoiar e ampliar a gestão da saúde na Atenção Básica, o NASF pode ser 

considerada uma estratégia inovadora para alcançar tais objetivos. 
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A própria lógica da Saúde da Família traz a ideia do trabalho em equipe, 
do compartilhamento de saberes e da construção coletiva. Os estudantes acabam 
saindo da universidade sem experiências na perspectiva do matriciamento, do 
trabalho em equipe, da construção do saber coletivo. A Residência em Saúde da 
Família ajuda para quebrar essa lógica e fazer o profissional entender que para 
promover um cuidado que se aproxime da resolutividade é preciso entender que 
nenhum profissional tem um conhecimento suficiente para dar conta da 
complexidade dos problemas enfrentados pelas pessoas (informação verbal)

76
.  

 
Incluída nas atividades teóricas, as disciplinas cursadas foram 

coordenadas por docentes, perfazendo uma carga horária total de 330 horas, sendo 

estas intercaladas com a atuação nos serviços de saúde. Os módulos teóricos, 

segundo a proposta da Residência, abrangeriam campos de conhecimentos comuns 

para a especialização nesse nível de atenção. Com carga horária de 30 horas, as 

disciplinas cursadas pelos residentes da primeira turma foram: Políticas de Saúde; 

Tópicos Avançados em Saúde; Ética e Bioética; Atenção Integral à Saúde; Saberes 

e Práticas do Cuidado; Planejamento e Gestão em Saúde; Metodologia da Pesquisa; 

Trabalho Interdisciplinar em Saúde; Promoção da Saúde da Criança, do Adolescente 

e da Mulher; Promoção de Saúde: Adulto e Idoso e Educação Popular em Saúde.  

Os três últimos módulos acima descritos substituíram disciplinas que 

estavam previstas no projeto original enviado ao MS, tais como: Informações em 

Saúde/Vigilância em Saúde; Epidemiologia/Bioestatística e Tópicos Avançados em 

Atenção Básica à Saúde II. Segundo os residentes, as mudanças no histórico 

escolar ocorreram a partir da manifestação de necessidades de aprofundar 

discussões pertinentes à atuação nos campos de prática. Para eles, o conteúdo 

programático da maioria das disciplinas não conseguiu suprir as expectativas e o 

diálogo com o cotidiano das práticas em saúde. 

 

Algumas pontualmente foram relevantes. Mas, muitas deixaram a desejar, muito 
aquém da nossa vivência. Acho que a gente teve que buscar mais, pesquisar 
sozinhos, porque na parte teórica, uma ou outra que se salvava. A maioria 
colocava uma teoria muito longe da prática, sem conseguir fazer o elo... Esse link, 
não conseguiam, existia uma dificuldade muito grande. Então, a dificuldade de 
fazer esse link da teoria com a prática era notória (informação verbal)

77
. 

 

Desse modo, a formação teórica dos residentes não estava propiciando 

instrumentalização para agir e refletir a ação educativa. O choque com o real deve 
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ser constantemente vivenciado para que o trabalhador consiga construir 

perspectivas de atuação, repensar suas práticas e encontrar novos caminhos. 

Santana (2005) apresenta a necessidade de promover uma consciência crítica sobre 

a realidade que encontrarão no trabalho por meio de fundamentações teóricas nos 

cursos de formação. Avançar no processo de construção do conhecimento consiste 

numa maior aproximação entre a prática real e os arcabouços teóricos que possam 

fundamentar seu trabalho. 

Embora reconhecendo que a teoria é imprescindível para o redimensionamento da 
prática, a primeira não pode ser vista como soberana sobre a segunda. Da mesma 
forma, não se pode entender e superar a prática sem a contribuição da teoria. 
Prática e teoria devem estar dinamicamente articuladas (CALDEIRA, 1995, p.10) 

Torna-se evidente que a educação permanente precisa fornecer subsídios 

que possibilitem aos trabalhadores a estruturação de sua prática pedagógica de 

forma mais eficaz, propiciando bases para o exercício da profissão na perspectiva 

interdisciplinar. 

Contudo, é preciso entender que toda relação de poder acontece 

diferenciando os sujeitos. A relação de ensino-aprendizagem pode ser uma tentativa 

de manter o poder de forma desigual. O compromisso com o saber do outro concede 

influência na existência da hierarquia; portanto, a Universidade pode ignorar as 

desigualdades culturais entre as origens sociais dos residentes nos conteúdos do 

ensino dos quais faz a mediação. 

Conforme salienta Bourdieu (1989), a mudança no sistema de ensino 

passa pelo capital cultural. Na tentativa de escapar à insuficiência dos conteúdos e 

vivenciar oportunidades que estavam desniveladas, os residentes encontraram 

alternativas para a formação e acumulação de capital cultural. 

A disciplina de educação popular foi uma demanda fruto de discussões com os 
próprios residentes. Nós percebíamos que as disciplinas existentes não davam 
conta das necessidades que tínhamos enquanto profissionais inseridos na 
atenção básica e nem das necessidades que vinham do próprio território. Era 
como se as disciplinas do programa não tivessem conexão com o território. Essa 
disciplina, assim como outras, foi incluída por demanda dos próprios residentes 
(informação verbal)

78
. 

 

Visando uma ação educativa mais eficaz e equânime, os residentes 

defenderam a importância do módulo de Educação Popular em Saúde no programa, 

diante das necessidades de trabalhar o tema junto à comunidade para a melhoria da 
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sua saúde. A Educação Popular em Saúde busca alternativas no seio das realidades 

sociais e reconhece o protagonismo dos sujeitos na promoção de suas vidas. 

Considerando-se essa perspectiva educacional, o capital cultural 

promovido pela vivência poderia encontrar ferramentas que poderiam fazer parte da 

mudança, mesmo não significando que a Educação Popular resolveria a 

problemática do sistema de ensino. No entanto, garantiria a superação de 

desigualdades de oportunidade educativa. 

A prática pedagógica que seria propiciada ao longo dos dois anos esteve 

sempre presente nas discussões. Segundo Bourdieu (1989), cada campo tem uma 

estruturação específica, um formato de funcionamento e de organização. Desde as 

primeiras semanas, a organização dos espaços de formação, a composição das 

equipes e o desenho dos campos de prática eram as principais pautas dos 

encontros para estruturação da Residência.  

Para iniciar o debate acerca das práticas de campo e núcleo pertinentes 

aos residentes, as reuniões da rede de saberes vislumbraram a organização das 

atividades de acordo com o trabalho em equipe. Os residentes de cada Distrito 

Sanitário seriam distribuídos em duas equipes, com a seguinte denominação: 

Equipe de Saúde da Família Residente (ESF-R) e Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família Residente (NASF-R). 

 A ESF-R atuaria como uma Equipe de Saúde da Família básica, reunindo 

médico, enfermeiro e cirurgião dentista. Contudo, para a definição das equipes 

NASF-R foram discutidos três formatos que de alguma maneira identificam o modo 

como seriam organizadas as atividades de campo e concepções de saúde. 

 Na proposta 1, o NASF-R realizaria atividades de matriciamento e 

intervenção interdisciplinares, divididos em duas equipes: o NASF-R (1) com 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo e o NASF-R (2) 

com nutricionista, profissional de educação física, farmacêutico e assistente social. 
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Quadro 6 -  Síntese da composição da primeira proposta de organização em equipes 

DS IV DS V 

ESF-R NASF 1-R NASF 2-R ESF-R NASF 1-R NASF2-R 

Médico Fisioterapeuta Nutricionista Médico Fisioterapeuta Nutricionista 

Enfermeiro Fonoaudiólogo Educador 
físico 

Enfermeiro Fonoaudiólogo Educador 
físico 

Dentista Terapeuta 
Ocupacional 

Farmacêutico Dentista Terapeuta 
Ocupacional 

Farmacêutico 

- Psicólogo Assistente 
Social 

- Psicólogo Assistente 
Social 

Fonte: Material produzido nas reuniões da rede de saberes da REMUSF, em 2012 

Para o sujeito 5, o formato não possibilitaria a articulação de todos os 

núcleos profissionais presentes no NASF e dificultaria a integralidade do cuidado. 

No meu ponto de vista, estimulava a fragmentação do objeto de trabalho e a 
compartimentalização das pessoas assistidas, perpetuando a lógica que 
historicamente aprendemos na graduação. Cada um no seu quadrado, 
prescrevendo suas normas e técnicas de maneira descontextualizada, 
desconectada do outro. Não se pode falar em trabalho interdisciplinar se você 
bloca as equipes de retaguarda de acordo com suas especificidades profissionais. 
Ao se falar no sujeito, ele não vai estar dividido em perfil reabilitação ou perfil 
saúde mental, concorda? Ė necessário conectar os saberes das diferentes 
categorias profissionais para poder prover o cuidado (informação verbal)

79
 

 

Outros arranjos foram discutidos, inclusive a distribuição das Equipes 

NASF-R, formando três equipes na proposta 2: saúde mental, atividade física e 

reabilitação. 
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Quadro 7 - Síntese da composição da segunda proposta de organização em equipes 

 

NASF-R 

EQUIPE SAÚDE MENTAL EQUIPE ATIVIDADE FÍSICA EQUIPE REABILITAÇÃO 

Psicologia Educação Física Fisioterapia 

Terapia Ocupacional Nutrição Fonoaudiologia 

Serviço Social Fisioterapia* Psicologia* 

Fonoaudiologia* Farmácia* Terapia ocupacional* 

Farmácia* - Serviço social* 

- - Farmácia* 

Fonte: Material produzido na reunião da rede de saberes da REMUSF, em 2012 
Legenda: *profissional opcional na equipe 

 

Sem a leitura da realidade e demanda dos territórios, os residentes 

avaliavam como precipitada a divisão dos profissionais em três ênfases de atuação. 

Para eles, a articulação dos profissionais e a vivência ampla na ESF ficavam 

prejudicadas. Era preciso conhecer as necessidades para planejar as ações, não 

necessariamente nos três enfoques supracitados. 

Tinha a portaria de 2008 do NASF. Lembro dessas discussões e do quanto a 
gente questionou porquê eles queriam assim. Eles queriam que eu fosse NASF 
saúde mental. Mas, é uma área muito ampla e eu não queria ficar só na saúde 
mental, sem poder conseguir contribuir nas demais (informação verbal)

80
. 

 
Além disso, o NASF possui 9 (nove) áreas estratégicas de atuação, 

compreendendo Saúde da Criança e Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde Mental; 

Serviço Social; Assistência Farmacêutica; Atividade Física/Práticas Corporais; 

Práticas Integrativas e Complementares; Reabilitação/Saúde Integral da Pessoa 

Idosa, Alimentação e Nutrição, onde os residentes não desejavam priorizar ou se 

limitar na atuação. 

Torna-se importante destacar que tais áreas estratégicas não se remetem a 
atuação específica e exclusiva de uma categoria profissional. Por exemplo: a área 
de alimentação e nutrição, embora seja específica do nutricionista, acarreta ações 
que podem e devem ser desempenhadas por outros profissionais do Nasf. Assim, 
o que deverá definir se a ação é o nutricionista ou de outro profissional é a 
situação, ou seja, a necessidade da população e as características da equipe. E 
assim sucessivamente para todas as áreas estratégicas (BRASIL, 2009, p. 31) 
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Sem o diagnóstico de área como base e no intuito de possibilitar a 

construção do processo de trabalho em equipe junto ao território, os residentes 

ficaram distribuídos entre ESF-R e NASF-R, no que concerne à prática pedagógica. 

Para o sujeito 4, a proposta 3 contemplou a identificação de problemas, a situação 

de saúde nos territórios e a disponibilidade de recursos para abordá-los. 

 

Se tivéssemos seguido a lógica da divisão, eu não teria vivido muitas das 
nossas ações. Alguns profissionais acabavam sendo referência em casos 
ou ações de educação em saúde, mas construíamos e realizávamos juntos 
a partir do planejamento (informação verbal)

81
 

Dessa maneira, podemos compreender que as propostas 1 e 2 não 

atenderiam aos desejos e aos fins formativos dos residentes no trabalho 

multiprofissional.  Romper com a lógica que se colocava não seria fácil diante da 

“nova” posição empossada recentemente no sistema de valores sociais. A realidade, 

através da experiência, permitiria contato com outros atores educativos que não 

estão apenas na Universidade. A ação com finalidade objetiva do habitus precisava 

alcançar outros agentes e campos.  

 

Quadro 8 - Identificação dos eixos de atuação da RMSF-UFPE 

ESF-R NASF-R 

Atendimento clínico ambulatorial individual Atendimento clínico ambulatorial em grupo 

(quando possível) 

Visita e atendimento domiciliar Visita e atendimento domiciliar 

Atividades de promoção e prevenção da 

saúde 

Atividades de promoção e prevenção da 

saúde 

Acolhimento Acolhimento 

Controle social Controle social 

Educação permanente – matriciamento Educação permanente – matriciamento 

Fonte: Material produzido na rede de saberes da REMUSF, em 2012 

De acordo com o quadro, o processo de ensino-aprendizagem reflui aos 

muros universitários para que a prática pedagógica aconteça de maneira crítico-

reflexiva, baseada nas próprias atuações. No serviço, os eixos de atuação descritos 

acima solicitam do profissional a utilização do seu leque de saberes em diferentes 

situações, expressando a flexibilidade da atividade em saúde. Desse ponto de vista, 
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os saberes estimulados às equipes ESF-R e NASF-R podem ser vistos como 

“saberes-na-ação” (SCHÖN, 1997). A compreensão do mundo pelo trabalho se 

processará nas atividades de suporte assistencial e técnico-pedagógico.  

A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta com os 
usuários, e a ação técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo com e 
para a equipe. Essas duas dimensões podem e devem se misturar nos diversos 
momentos (BRASIL, 2009, p. 11). 
 

Em sinergia com a concepção de educação permanente, o apoio matricial 

(suporte assistencial e técnico-pedagógico) será formado por um conjunto de 

profissionais que não têm relação direta com o usuário, necessariamente, mas que 

presta retaguarda às equipes de referência (ESF e ESF-R) que acionam a rede 

assistencial (NASF-R e demais serviços especializados). 

Conhecendo a centralidade do apoio matricial, tentou-se instituir arranjos 

de semanas com atividades típicas, em dias específicos. Por exemplo, as terças-

feiras seriam destinadas aos residentes para visita domiciliar, mesmo com a 

dinamicidade dos territórios vivos. 

 
[...] ação do privilégio cultural só é percebida, na maior parte das vezes, sob suas 
formas mais grosseiras, isto é, com recomendações ou relações, ajuda no 
trabalho escolar ou ensino suplementar, informação sobre o sistema de ensino e 
as perspectivas profissionais (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 
Bourdieu (1998) chama a atenção para falsos privilégios de garantia, ao 

passo que as necessidades que surgem continuamente do território e do cotidiano 

da equipe precisavam ser respondidas. Isto posto, a semana típica discutida na rede 

de saberes não funcionou, apesar dos residentes fixarem atividades e dias nas USF 

em pactuação com as ESF.  

A rede de saberes - atividade semanal da Residência - reunia 

preceptores, tutores, residentes e convidados para discutir temas, cronograma, 

atividades, situações problemas, casos, e igualmente servia para tratar questões 

administrativas. Aqui, nos interessa compreender como se construiu esse espaço 

com fins pedagógicos no fazer saúde. A rede de saberes voltada para a gestão do 

programa será discutida no próximo subcapítulo. 

 
Eu consigo pensar em várias possibilidades. Primeiro, um espaço para planejar, 
discutir, refletir e avaliar criticamente as ações desenvolvidas no território, com a 
participação de vários atores. Segundo, um espaço de formação, inclusive pros 
próprios tutores. Seria um espaço para entender que a formação não é só por 
acúmulo de conhecimentos adquiridos nas especializações, mestrados, 
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doutorados da vida. Mas, que o aprendizado vem também da reflexão crítica sobre 
as práticas cotidianas e sobre a educação em serviço.  
 

Outros programas detém esse tipo de espaço, como nos atenta Bourdieu 

(1989, p. 21): um campo pode ter semelhanças com outros campos. 

Como na UPE, é bem definido o espaço semanal de discussão de caso e reunião 
de campo (informação verbal)

82
. 

 

No entanto, o espaço não foi concebido como pujante nos relatos 

colhidos, apesar da potencialidade que podia ser extraída do diálogo entre todos os 

participantes das Residências e apoiadores.  

A rede de saberes era a oportunidade de dialogarmos e entendermos o papel de 
cada ator no processo de saúde-doença. Depois das Unidades de Saúde da 
Família, acredito que seria o espaço mais formador se bem aproveitado. Mas, 
voltávamos para a Unidade sem o suporte necessário (informação verbal)

83
. 

Eu acho fundamental a existência de espaços de ampla participação. A 
potencialidade daquele espaço é muito grande se for bem construída. Ele passou 
por diversas formatações e reformatações, mas nunca conseguiu ser apenas 
agradável. Foram inúmeros fatores que contribuíam para o processo de descrédito 
(informação verbal)

84
. 

O descrédito no espaço, como relatado, decorreu de fatores associados, 

como a fragilidade do apoio pedagógico e o desconhecimento dos territórios, 

segundo os depoimentos. Assim sendo, os residentes retornavam para seus 

cenários de prática sem a contribuição esperada. Os encaminhamentos discutidos 

não eram tomados em conjunto, mas apenas repassado para o residente.  

Eu não via muita efetividade naquela história de discussão de casos, pois a gente 
discutia e nunca saia para um encaminhamento. Havia a análise do caso, mas não 
contribuições para que a equipe pudesse realmente resolver. Era uma 
contribuição completamente desconectada da nossa prática. Tinham algumas 
proposições nos casos sem nenhuma condição de efetividade, porque acabavam 
esbarrando em muitos aspectos do território. Eu não sei como acontecia no outro 
Distrito, mas no nosso Distrito a participação dos preceptores não era muito 
efetiva nas discussões para a apresentação dos casos. Eram as pessoas que, 
teoricamente, deviam estar mais próxima da gente, dando suporte. Chegou o 
momento que os casos eram escolhidos sem eles tomarem conhecimento 
(informação verbal)

85
. 

Os resultados dos encaminhamentos tomados pelos residentes eram 

apenas pontuados nos encontros seguintes, sem rediscussão. Para eles, a rede de 
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saberes estampava o rendimento dos residentes que estava em avaliação e os 

conflitos que rondavam o programa. Houve a tentativa de instituir caderno de 

presença nos serviços como prestação de contas da carga horária, mas não foi 

implantado efetivamente porque não estava sendo acompanhando diariamente 

pelos preceptores.  

Houve a proposta, por exemplo, de ponto para o preceptor nos acompanhar, pra 
ver se as pessoas estavam indo mesmo, havia que provar que as pessoas 
estavam indo (informação verbal)

86
. 

 
Apesar das limitações apresentadas, a principal forma de avaliação dos 

residentes e mensuração dos impactos de sua prática se efetuou na rede de 

saberes. Do mesmo modo, nela emergiram as diferenças dissimuladas e as disputas 

de posição nas relações de produção cultural. 

Ali era o principal meio de avaliação dos residentes. Era ali que o residente era 
colocado à prova, seja no seu conhecimento de núcleo, na sua visão que adquiriu 
enquanto residente e na sua bagagem anterior (informação verbal)

87
 

Visivelmente havia a existência de grupos e subgrupos. Então, acabou que, 
algumas vezes, a situação-problema que a gente levava, como a gente dizia, era 
pra fazer o marketing coletivo, pra mostrar mesmo que o trabalho que a gente 
fazia era bom (informação verbal)

88
. 

 
O que um Distrito fazia, o outro Distrito tinha que fazer melhor. Existia essa briga, 
mesmo que nas entrelinhas, mas a gente sabia que existia essas diferenças. 
Ninguém queria apresentar um caso que não chamasse a atenção na rede 
(informação verbal)

89
.  

 

Mesmo tendo o campo uma estruturação específica, onde, 

aparentemente, a fala era franquiada e todos teriam a oportunidade de partilhar 

casos e experiências, os indivíduos agiam procurando se promover e promover seu 

grupo. 

O que existia através dos discursos era o desejo de promoção coexistente 

nas relações de forca simbólica.  As estratégias retóricas eram perceptíveis na 

interação da rede, onde antagonismos e cumplicidades eram atestados na 

permissão de falas longas ou cortes de interrupção. 
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Isto caracteriza a diversidade de objetivos específicos situados no campo, 

onde cada agente procura lutar demonstrando seu habitus. Portanto, o espaço 

pedagógico, ou seja, a rede de saberes, demonstrou-se como palco de relações de 

poder do sistema de forças, onde os agentes lutam para colocar em prática o capital 

adquirido (BOURDIEU, 1989 p. 22). 

As estratégias discursivas dos diferentes atores, e em especial os efeitos retóricos 
que têm em vista produzir uma fachada de objetividade, dependerão das relações 
de força simbólica entre os campos e dos trunfos que a pertença a esses campos 
confere aos diferentes participantes ou, por outras palavras, dependerão dos 
interesses específicos e dos trunfos diferenciais que nesta situação particular de 
luta simbólica pelo veredicto neutro, lhes são garantidos pela sua posição nos 
sistemas de relações invisíveis que se estabelecem entre os diferentes campos 
em que eles participam (BOURDIEU, 1989, p. 56). 

 
Para solucionar as incompletudes na rede de saberes e velar as disputas 

de poder, ao longo dos dois anos houve mudanças quanto ao seu formato: dia de 

ocorrência, abertura para a participação de convidados, discussão em pequenos 

subgrupos, etc.  

As novas formatações partiam de muita inquietação, das críticas de tentar fazer 
com que aquele momento se tornasse proveitoso (informação verbal)

90
.  

Os convidados para participar da rede de saberes eram sugeridos pelo conjunto. A 
discussão acontecia sem disputa, mas para levantar questões, problematizar o 
tema (informação verbal)

91
.  

Porém, frente às dificuldades da manutenção do espaço, a quem caberia 

a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento? Para os residentes, a 

coordenação precisava mediar a participação na rede de saberes e 

corresponsabilizar os sujeitos para o sucesso do espaço pedagógico. 

A coordenação não cobrava a presença na rede de saberes, passava a frequência 
e nada era cobrado. Tinham dias que a rede de saberes estava esvaziada. Com 
reduzido número de tutores e preceptores, nos perguntávamos por que se 
deslocar do território para a universidade se havia pouco aprofundamento nas 
situações e estávamos debatendo sozinhos? Os residentes também se 

ausentavam, mas não como os outros (informação verbal)
92. 

 
A vigência da corresponsabilização em um processo educativo é 

imperativo. Todavia, o sistema de ensino, no entendimento de Bourdieu (1998), 
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serve para despertar dons adormecidos e não para ofertar uma pedagogia que 

almeja a universalidade.  

Apenas seria uma pedagogia para despertar os dons adormecidos em alguns 
indivíduos excepcionais, através de técnicas encantatórias, em oposição a uma 
pedagogia racional e universal, que, partindo do zero e não considerando com 
dado o que apenas alguns herdam, se obrigaria a tudo em favor de todos e se 
organizaria metodicamente em referência ao fim explícito de dar a todos os meios 
de adquirir aquilo que não é dado, sob a aparência do dom natural (BOURDIEU, 
1998, p. 53).  

 
Neste contexto, a Residência não estava organizada para atender a 

necessidade de todos os seus participantes. Não dando a todos as mesmas 

oportunidades de adquirir conhecimentos, a rede de saberes serviu para destacar os 

mais aptos (BOURDIEU, 1998).  

A teoria de Bourdieu desenvolve críticas ao sistema de ensino pela 

defesa ao dom individual conduzida por suas instituições. As reuniões de núcleo 

profissionais como espaços pedagógicos serviriam também para emergir a 

excentricidade das especialidades e as capacidades naturais dos trabalhadores. 

 

O meu tutor tinha uma experiência profissional completamente diferente do que 
era a proposta da Residência. Aí, nossas reuniões de núcleo não eram tão 
produtivas, não pela importância que o nosso tutor dava para o nosso momento, 
mas pela falta de vivência dentro daquilo que estava sendo discutido. As reuniões 
continuaram existindo, mas depois passou um tempo meio que adormecida. A 
gente só procurava o tutor quando realmente tinha alguma necessidade de 
discussão. Não tinha uma periodicidade, não era sistemática (informação 
verbal)

93
.  

Muitos tutores não conseguiam lidar com o núcleo. Na minha experiência o meu 
tutor não conseguia agregar o núcleo, nem tão pouco o campo. A gente tinha a 
necessidade de construir a nossa identidade como NASF e precisava agregar do 
campo ao núcleo. Mas, isso não aconteceu, pelo menos o meu núcleo não 
agregou. Não agregava porque o núcleo não dava suporte. E isso influenciava nos 
outros núcleos, enfraquecia o trabalho (informação verbal)

94
. 

A experiência mais uma vez é trazida para a análise, na medida em que 

possibilita a passagem das distinções e o reconhecimento dos núcleos profissionais 

participantes. Tendo muitos tutores sem experiência na ênfase do programa, as 

reuniões dos núcleos profissionais ficavam prejudicadas. De oito entrevistados, 

apenas três residentes de duas categorias profissionais distintas relataram a 
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frequência dos encontros de núcleos, com acompanhamento da agenda semanal e 

contribuição na formulação e avaliação de projetos nos territórios.  

Todavia, a oficialização do espaço era necessária nas lutas pela 

identidade para se constituir uma equipe NASF e ter o reconhecimento dos 

profissionais do serviço. O núcleo funcionando garantia mais elementos para o 

fortalecimento da categoria na Residência, dentro e fora da universidade, 

legitimando-a.  

“O mundo social é também representação e vontade, e existir socialmente 

é também ser percebido como distinto” (BOURDIEU, 1989, p. 118). Desse modo, 

para Bourdieu a oficialização teria a sua completa realização na manifestação do 

funcionamento dos núcleos através dos quais o grupo se torna visível para outros 

grupos e para ele próprio, atestando sua existência como conhecido e reconhecido.  

Assim, o reconhecimento dos núcleos só poderia ser construído 

progressivamente a partir de espaços onde o profissional pudesse eliminar o que lhe 

parecia sem relação com o trabalho e conservar o que lhe teria serventia aparente. 

Recorrendo a Marx95, podemos conceber que toda práxis social é, de um certo 

modo, um trabalho cujo processo de realização desencadeia uma transformação 

real no trabalhador, mudando não apenas um objeto, mas também a si mesmo a 

partir da própria prática.   

Portanto, o domínio dos conhecimentos, das competências, das 

habilidades ou simplesmente do saber em saúde exigia tempo, prática e experiência, 

ora podendo ser chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser (RAYMOND; 

TARDIF, 2000). Da mesma maneira, o processo de educação em serviço na 

Atenção Básica, as atividades de campo e núcleo nos cotidianos das Unidades 

Básicas de Saúde possibilitaram aprendizagens significativas e duradouras. 

 
Os profissionais da equipe foram preceptores muito mais efetivos do que os 
preceptores oficiais. E como nos colocavam numa relação horizontal com eles, 
porque éramos todos profissionais da mesma equipe, era muito mais fácil de lidar. 
Eles traziam dúvidas e a gente discutia, a gente apresentava dúvida e eles 
contribuíam. Então, pra mim, os grandes preceptores foram os profissionais da 
saúde da família (informação verbal)

96
. 

Pela capacidade de intervenção e partilhas, as reuniões de equipes e com 

as comunidades eram prioritárias para os residentes. Estes alocavam a reunião de 
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equipe como atividade fulcral na agenda semanal, embora o processo de trabalho 

de algumas ESF ainda não garantisse a participação comunitária no planejamento 

em saúde. 

Eram espaços de discussão de casos e situações que permeavam o cotidiano das 
equipes e das comunidades e espaços de construção coletiva, levando em 
consideração a opinião, as experiências, as dificuldades e os saberes de todos os 
envolvidos. As reuniões com a comunidade representavam ainda espaços nos 
quais a comunidade podia exercer o controle social, auxiliando no 
planejamento, na execução e na avaliação dos serviços prestados (informação 
verbal)

97
.  

  
Tinha unidade que a reunião era imposta, só havia porque a reunião precisava 
constar em ata e a gestão estava lá. Se deixava de fazer reunião com a 
comunidade porque não havia confirmado espaço e a unidade não comportava. 
Enquanto isso, na outra unidade, o acolhimento foi discutido nas reuniões de 
equipe e com a comunidade. Nós participamos ativamente do processo de debate 
e implantação do acolhimento. Todos aprenderam fazendo, colocando as teorias 
nas práticas (informação verbal)

98
. 

No período da entrada dos residentes nos campos, a inclusão do 

acolhimento nas práticas de produção da saúde da população estava sendo 

discutido nas USF de ambos os distritos. O acolhimento enquanto dispositivo de 

reorganização dos processos de trabalho das equipes objetiva humanizar as 

relações entre trabalhadores e usuários, entre serviços e usuários e qualificar os 

serviços da atenção básica com resolutividade e universalidade. 

Acolher todas as pessoas que procuram as USF e superar fluxos de 

acesso aos serviços gerava receio nos profissionais. Diversas reuniões foram 

realizadas com apoiadores institucionais a fim de enfrentar o desentendimento da 

equipe e dos usuários da proposta de trabalho. Seria preciso construir um protocolo 

uniforme de assistência e evitar a sobrecarga de trabalho marcação de forma 

coletiva, pretendendo  

 
[...] uma mudança no fluxo de entrada dos usuários, através de uma escuta 
qualificada por profissionais da equipe de saúde da demanda espontânea com o 
objetivo de identificar risco/vulnerabilidade que considere as dimensões subjetivas, 
biológicas e sociais do adoecer e, dessa forma, orientar, priorizar e decidir sobre 
os encaminhamentos necessários para a resolução do problema do usuário

99
. 

 

                                                           
97

 Entrevista realizada com o sujeito 5 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
98

 Entrevista realizada com o sujeito 7 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
99

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Prefeitura Municipal do São Paulo. Projeto de Acolhimento 2003/2004.  



98 
 

 

Segundo o sujeito 5, o acolhimento100 foi implantado na USF Chico 

Mendes com a contribuição dos residentes, ESF e apoiadores institucionais da SMS, 

demonstrando que as reuniões de equipe compuseram o quadro de espaços 

pedagógicos fundamentais da Residência.  

 
Os residentes participaram do processo de discussão, implantação e avaliação do 
acolhimento. Inclusive, alguns residentes que tinham experiências prévias em 
outras cidades também contribuíram socializando material sobre os conceitos de 
acolhimento, a forma como poderia ser implantado, os passos necessários para 
essa implantação (informação verbal)

101
 

 

Com a chegada dos profissionais das equipes NASF nas unidades de 

inserção no segundo ano da Residência, podia-se inferir que as relações 

pedagógicas seriam mais amplas com a chegada de novas fontes de saber, 

provenientes da história de vida individual, da sociedade, das instituições escolares, 

de outros lugares formativos. Porém, as trocas em processos de trabalhos distintos 

não encontraram espaço facilitado para ocorrer. Mesmo podendo gerar 

entrosamentos e um trabalho compartilhado, os relatos mostram uma 

desarticulação. 

Como residentes tínhamos quatro equipes, já eles tinham doze. Era outro 
processo de trabalho. No momento em que o NASF chegou a gente apoiava duas 
Unidades no território.  Eles eram dois NASF diferentes, porque estavam em 
microrregiões diferentes. Eram duas equipes de NASF que a gente tinha que lidar. 
Uma equipe não recebeu o NASF muito bem, e aí talvez isso já tenha causado um 
atrito entre a equipe NASF e a equipe residente. Na outra unidade foi o contrário, 
eles não receberam muito bem a equipe residente e receberam muito bem a 
equipe NASF. A gente ficou meio que dividido tanto em uma quanto em outra, 
mexendo nas relações (informação verbal)

102
. 

 
No Distrito IV a gente participou também da capacitação do NASF, mas, 
sinceramente, a gente teve pouco contato com o pessoal. Teve mais contato com 
a Unidade da Saúde da Família do Engenho do Meio que a gente participou do 
processo de planejamento da equipe. Acho que foi o momento que a gente teve 
mais contato com o pessoal do NASF. Mas, durante o tempo que a gente passou 
nas unidades acho que não foi uma coisa que contribuiu muito com o nosso 
processo de trabalho ou para a nossa formação. A gente não tinha contato mesmo 
(informação verbal)

103
.  

 
Quando a gente chegou não tinha o NASF ainda. Mas, mesmo depois que ele 
chegou não houve nenhum tipo de aproximação. Não teve um contato de trabalhar 
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junto, não teve. Então, acabou tendo essa dificuldade, mesmo ele sendo 
implantado um ano depois, a gente não conseguiu trabalhar junto. Agendas 
separadas, modo de organizar o processo de trabalho distintos (informação 
verbal)

104
. 

A relação entre os agentes e ocupação no mesmo território estava mal 

entendida. Residentes e profissionais do NASF dividiam unidades físicas, mas não o 

mesmo reconhecimento e forma de atuação na sociedade. A delimitação que não 

existiu, nesse caso, produziu efeitos nas lutas simbólicas. O investimento objetivo 

dos residentes e profissionais que assumiram a preceptoria não poderia ser 

arriscado. “A illusio, que a pertença a um campo exige e produz, exclui o cinismo, e 

os agentes quase nunca dominam explicitamente aquele mecanicismo” 

(BOURDIEU, 1989, p. 82). 

 

Eu não sei se era o perfil do nosso grupo, mas a gente já conhecia o território pelo 
menos de uma equipe muito profundamente. A gente tinha uma relação muito boa 
com a equipe, então, ficava mesmo de igual pra igual, a gente tinha uma relação 
horizontal. O NASF quando chegou na reunião de equipe não. Chegaram meio 
que determinando sua atuação. A ESF queria até fazer abaixo-assinado pra gente 
ficar (informação verbal)

105
. 

 
A busca por reconhecimento do esforço depositado na formação era, na 

verdade, uma luta pela classificação, pela definição de identidade de trabalhador 

que conhece o território. Fazer conhecer e impor as divisões do mundo social, 

portanto, acompanharam a relação conflitante entre NASF, NASF-R e ESF, em face, 

inclusive, da proximidade da conclusão da Residência.  

Os postos que os residentes ocupariam não estavam delimitados, o que 

leva, paradoxalmente, segundo Bourdieu, à liberdade dos seus ocupantes para a 

definição dos limites e a necessidade do seu habitus (BOURDIEU, 1989, p. 91). 

O habitus do residente pairava com forte teor de distinção pela vontade 

de dominar, esta que é produto do campo. Um dos espaços mais importantes 

citados pelos residentes foi a reunião das equipes, atribuindo valor ao trabalho e ao 

trabalhador na perspectiva de formação técnica e política. 

Cada um podia ter seu direcionamento e cada um podia fazer o que achava que 
era certo, uns mais pelos campos outros mais pelo núcleo, Nossa experiência foi 
mais em campo. Eu acho que a reunião de equipe de residentes foi fundamental 
para fortalecer a Residência. Eu vejo no NASF como é importante fazer reunião. 
Pois, como se planeja algo se as pessoas não se conhecem como equipe e não 
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discutem para crescer junto? As diretrizes do NASF mesmo, nosso Distrito 
começou a estudar sobre o que o Ministério da Saúde queria do NASF 
(informação verbal)

106
. 

 
As atividades de cunho político que os residentes concebiam como 

importantes também eram discutidas na agenda semanal. Participação em 

conferências, encontro de residentes, coletivos, comissões, congressos107, etc, 

foram espaços importantes para a formação, segundo os relatos. 

 
Pude perceber que apesar da dificuldade que a gente tinha, diferente de alguns 
programas, era importante a construção da autonomia. Eu vejo programas que 
desconhecem o papel da Residência e do trabalhador no serviço público. Se você 
não permite autonomia, não vê outros espaços potentes. Você não está 
construindo uma formação política lá dentro. Eu acho que a Residência, apesar de 
tudo, foi muito importante na minha formação política (informação verbal)

108
.  

 
A partir do coletivo construído em Pernambuco, tivemos contato mais próximo com 
o fórum nacional e esse contato possibilitou a formação política. Foi quando a 
gente foi para o primeiro congresso. Não eram todos que iam para os coletivos, 
mas nas reuniões da terça-feira a gente discutia os pontos debatidos no coletivo, 
do fórum. Discutíamos coisas da formação política da Residência, porque a 
Residência cumpre esse papel de pensar políticas, sobre a razão das políticas de 
saúdes não andarem, porque travam no processo (informação verbal)

109
. 

 

O compromisso político dos residentes em contribuir para a formação de 

outros trabalhadores e na efetivação ou reformulação das políticas de saúde visava 

tocar mais atores, expandir o escopo para além das comunidades, provocar 

mudanças na formação dos trabalhadores.  

 

Eu lembro que teve um congresso que eu acho que foram oito trabalhos ou seis 
no mínimo que enviamos. De ações que a gente tinha feito, inclusive, produtos a 
partir de oficinas que a gente conseguiu construir, a partir de diretrizes traçadas na 
reunião de equipe. Escrever os trabalhos mostrava o diferencial da Residência, o 
que vivemos e aprendemos (informação verbal)

110
. 

 
No geral, a Residência permitiu aprendizagens que precisavam ser 

partilhadas. O programa não oferecia o estágio em docência curricular para que os 

residentes tivessem relação com a graduação, embora os agentes tenham 

ministrado aulas em cursos de formação inicial e se integrado com outros programas 
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ministeriais. 

 
A minha tutora desenvolvia um papel muito importante na ligação com a 
graduação. Ela convidava a gente todo semestre e queria dar uma aula especial. 
Como era eletiva, tinha estudante de serviço social, de odontologia, terapia 
ocupacional e enfermagem. Todo semestre a gente dava essa aula (informação 
verbal)

111
. 

 
Praticamente toda a semana a gente tinha reunião de núcleo, como a tutora 
também era professora na graduação, então, a gente tinha uma relação 
interessante. Sempre tinha alguma roda de discussão que o diretório acadêmico 
desenvolvia. Ela convidava a gente pra participar e eu me lembro de que em 
quase todos os semestres eu participei da oficina de introdução à saúde pública. A 
gente não assumia uma disciplina, não era isso, era uma aula específica que fazia 
essa conversa. E aí com essa aproximação eu acabei criando vínculo com vários 
grupos na graduação e que iam me convidando pra jornadas, eventos. Eu 
participei de várias rodas no PET também (informação verbal)

112
. 

 
Eu tive a oportunidade de apresentar um pouco da Residência lá na UPE a convite 
de um professor da graduação. Eu apresentei a Residência lá, mas aqui na UFPE 
eu não tive tantas possibilidades. Com o PET a gente teve discussão aqui na 
universidade (informação verbal)

113
. 

 

Os depoimentos expostos mostram que discutir a Estratégia de Saúde 

da Família carrega possibilidades de mudança no sistema de ensino. Há iniciativas 

docentes de incluir o debate dentro da Universidade. No entanto, as desigualdades 

sociais, culturais e econômicas não podem ser superadas através de trabalhos 

acadêmicos e discussão em disciplinas e programas. Sobretudo, não podem garantir 

o princípio da igualdade de oportunidades entre os indivíduos. Não obstante, 

conforme podemos observar, há um caráter político de rupturas com a reprodução 

da estrutura social com vistas a contribuir para transformação do trabalho em saúde. 

Um novo habitus do trabalhador e novos caminhos para a produção de capital 

cultural estavam sendo procurados. 

 Conforme salienta Pies, analisando a teoria de Bourdieu,  

 
[...] a questão central para se conseguir promover a mudança no sistema de 
ensino passa pelo capital cultural, sendo necessário pensar maneiras dele não ser 
um instrumento de dominação e de reprodução. É essencial que encontremos 
caminhos que permitem estruturar ou pelo menos pensar alternativas (PIES, 2011, 
p. 08). 

O novo habitus do trabalhador propiciado pelos espaços pedagógicos da 

Residência gera uma ação que não está de acordo com o mundo social. No entanto, 
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consegue orientar práticas individuais e coletivas, ou seja, o habitus que pode levar 

os trabalhadores a novas práticas e concepções, em uma manifestação da tensão 

entre a formação passada e as expectativas de futuro nos campos da saúde e da 

educação. 

 

 

5.4. Práticas de gestão 

 

 

 A Residência detinha diversos espaços de gestão para planejamento, 

execução e avaliação da sua proposta da educação permanente em saúde. Sendo 

locus de criação e experimentação coletiva para responder aos desafios na 

formação profissional para o SUS, os espaços de gestão poderiam seguir a 

construção e o desenvolvimento dos modelos de trabalho e educação em saúde do 

município. Todavia, não foi verificada uma política local de formação profissional 

para atuação em saúde.  

Para tanto, a dimensão da cogestão da Residência entre instituição 

formadora e executora precisaria entrar em funcionamento para aproximação de 

suas atividades com os reais problemas de saúde da população e necessidades 

locorregionais da rede de atenção à saúde, com regime de colaboração entre os 

sujeitos envolvidos. 

A complexidade da gestão de uma proposta multiprofissional como esta 

poderia acometer a formação em curso, dentro dos objetivos e habilidades 

preteridas. No provimento da proposta de valorização do trabalho em equipe e 

reconhecimento da cultura da comunidade e das famílias, foi necessária a 

desenvoltura para lidar com conflitos e inoperâncias objetivando encontrar saídas de 

modo crítico e criativo. 

O regimento interno do programa previu instâncias permanentes para 

discutir e pactuar a gestão do processo de formação, pressupondo a participação de 

todos os atores e apoiadores. Com a participação de residentes, preceptores e 

tutores, entre outros envolvidos, a gestão pretendia trabalhar a relação dialógica e a 

responsabilização dos seus participantes com vistas, inclusive, a compreender e 

realizar a gerência de processos na Atenção Básica. 
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A gente teve caminhos a serem construídos. A gente teve um caminho realmente 
de aprendizado. Toda construção didática da Residência foi discutida. A atuação 
também foi discutida. Onde vão ser os estágios de Residência? Como é que eles 
vão se inserir? Como vai ser o trabalho? Toda a construção foi geral, totalmente 
(informação verbal)

114
. 

 
Para Bourdieu (1989), os regulamentos nos campos burocráticos residem 

em conseguir que os seus ocupantes exerçam as definições dos seus postos. 

Mesmo com as indefinições em suas atividades, a delimitação dos postos referida 

coaduna com as discussões do regimento que finalizaram no mês de maio, ainda no 

primeiro semestre.  

Deter um regimento interno pode ser reconhecido como autoridade 

estatutária (BOURDIEU, 1989, p. 94) de ajustar cada agente em seu lugar. “Ela só 

poderá realizar se contar com a colaboração consciente de certos agentes ou com a 

cumplicidade inconsciente das suas atitudes – o que deixa um lugar para a eficácia 

libertadora da tomada de consciência” (BOURDIEU, 1989, p. 94-95). Como os 

sujeitos participaram das discussões antes mesmo da aprovação no colegiado 

gestor (assunto que trataremos adiante), o regimento não sofreu contestação formal 

ao longo dos dois primeiros anos de vigência. 

Para que a autoridade estatutária perdurasse, a Residência possuía a 

coordenação central da Câmara de Pós-Graduação da UFPE, devendo ser 

organizada e conduzida por um coordenador e um vice-coordenador eleitos pelos 

docentes e discentes do programa. Mais uma vez, reiterando a fragilidade do 

preceptor no campo, o regimento não permitia sua participação na escolha da 

coordenação.  

Desse modo, podemos inferir a tentativa de concentrar o poder nas mãos 

de grupos selecionados, estendendo a imaculação dos interesses da Universidade 

representada por seus docentes, com o peso de rigor desigual sobre os sujeitos de 

diferentes classes sociais. A UFPE, ao afastar os trabalhadores ligados à rede de 

saúde das decisões, leva-nos a concebê-la como uma instituição a serviço da 

reprodução da ordem.  

A Universidade, assim como a escola, não é uma instituição neutra. Ela 

está a serviço de determinada classe social que possui um aparato cultural maior e 

consegue manter a estrutura social de determinado campo. Do outro lado, os 
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preceptores da classe trabalhadora sentiriam dificuldade em decidir aspectos da 

cultura universitária que caberia aos docentes. 

A Universidade se trata de um espaço social constituído de diferentes 

campos (educação, saúde, entre outros), cada um com determinado grau de capital. 

Com o objetivo de capilarizar seu poder, o conceito de capital social nos ajuda a 

refletir sobre as razões que levam as Universidades a formar uma rede com 

diferentes pessoas e campos.  De algum modo, os agentes que podem implementar 

a rede de saúde precisavam integrar o espaço. 

A coordenação didático-pedagógica do programa caberia ao 

acompanhamento do colegiado composto por cinco membros natos e indicados 

pelos seus representantes, para a vaga de titular e suplente, discriminados como 

coordenador, preceptor, tutor, discente, coordenador de comissão, 

preferencialmente, pedagógica115. Logo, seria necessário que agentes assumissem 

funções de representação da classe para assumir os assentos no espaço gestor, 

tendo requisitos sociais prestigiados.  

 
O capital simbólico diz respeito ao prestígio ou à boa reputação que o indivíduo 
possui num campo específico ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, 
em outras palavras, ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros. 
Geralmente, essa percepção está diretamente associada à posse dos outros três 
tipos de capital, mas não necessariamente (NOGUEIRA MA; NOGUEIRA CM, 
2004, p. 51-52). 

Em outras palavras, para Bourdieu a honra e o reconhecimento social 

estão vinculados ao capital social (de qualquer tipo), na medida em que há o 

compartilhamento de propriedades e conduta (honrosas ou não) entre os “agentes 

sociais cujas categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las 

(percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor” (BOURDIEU, 2008, p. 107).  

 
A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser definida 
pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição dos 
poderem que actuam em cada um deles, seja sobretudo, o capital económico –
nas suas diferentes espécies –, o capital cultural e o capital social e também o 
capital simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, que é a forma 
percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital 
(BOURDIEU, 19889, p. 134-135). 
 

Para as representações no colegiado, os sujeitos necessitavam do aval e 

consideração do seu nome para o espaço. 
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Nas reuniões do colegiado tinham pessoas que encabeçavam as discussões, as 
decisões. Eu lembro que tinham duas pessoas que eram muito fortes, duas 
tutoras. Elas conduziam o processo e contribuíram muito. Talvez se elas não 
tivessem assumido essa posição, o processo seria pior do que a gente vivenciou 
(informação verbal)

116
. 

Os residentes também escolhiam seus representantes no intuito de ter 

voz e voto através do porta-voz autorizado. O representante discente tinha a sua 

perspectiva reconhecida por todos, tendo a força legítima de transformar os 

interesses individuais em interesses gerais do grupo, de tal forma que se tornassem 

válidos para todos. O porta-voz autorizado é reconhecido como legítimo por parecer 

representar um consenso entre classe, segundo Bourdieu (1989).  

No entanto, os tutores não detinham uma representação docente 

consolidada para além da coordenação, apesar de deterem poderes e proporção de 

reconhecimento. Nesse caso, todos os docentes eram convocados para as reuniões 

de colegiado para representar os núcleos profissionais, fato que causava desagrado 

dos residentes pela participação majoritária dos docentes nas reuniões. 

 
Eu lembro que, mesmo sem participar do colegiado, uma coisa que incomodava 
um pouco a gente era a questão da paridade. A gente sabia que a partir do 
momento que a gente tivesse um assunto divergente, a gente ia perder 
(informação verbal)

117
. 

 
Este entendimento caracteriza a diversidade de desejos presentes no 

campo. Cada classe com seu objetivo específico, procurando lutar para colocar em 

prática o seu capital. O habitus organizava o pensar dos residentes mostrando a 

necessidade de adquirir ou recorrer ao capital específico para lidar com a situação 

minoritária no espaço de gestão. 

Para Bourdieu (1989), a incorporação do habitus do trabalhador político 

supõe uma preparação especial, como o habitus religioso ou científico. Mas, fica 

aparente que a Residência não tinha intenção política de ensinar práticas racionais 

para entender as condições desiguais. O investimento na vivência os fez realizar 

contratos implícitos para ampliar seus alcances nas deliberações. 

 
A estratégia pra aprovar era costurar por fora (informação verbal)

118
. 
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As alianças cujas pretensões assentam na objetividade reforçam a 

necessidade de firmar contratos. Romper com o círculo da reprodução simbólica se 

instaura em alianças mais ou menos duradouras (BOURDIEU, 1989, p. 153). As 

comissões que funcionaram na Residência reforçaram relações interessadas entre 

os seus participantes. 

Um exemplo claro disso foi a transformação do espaço da rede de saberes de 
meras reuniões administrativas para espaços de discussão das atividades 
desenvolvidas, com objetivos, com planejamento prévio, conectados com o que 
vivenciávamos. O fato de termos sido a primeira turma trouxe grandes desafios e 
a inserção de residentes nas comissões ajudou a organizar o próprio programa, 
que até então vinha tentando se achar. A experiência que os residentes viviam no 
cotidiano foi material para construção de um programa mais integrado com o 
serviço, mais focado nas dificuldades e potencialidades do território (informação 
verbal)

119
. 

 
A formação de três comissões executivas para apoiar o colegiado estava 

prevista no regimento interno. A composição das Comissões Pedagógica, de 

Integração Ensino-Serviço e Científica foi definida em reunião administrativa a partir 

da disponibilidade e interesse dos presentes. Preceptores, tutores e residentes de 

ambos os distritos participariam das comissões permanentes. Posteriormente, 

entraram os R1. 

Os residentes precisavam estar articulados para a participação em comissões.  As 
comissões foram determinantes para construir algumas coisas que antes não tinha 
na Residência, como projeto pedagógico, a proposta de estágios... A identidade da 
Residência foi se inferindo nessas comissões (informação verbal)

120
. 

 
A identidade da Residência começava a tomar corpo a partir das suas 

produções simbólicas. As comissões previstas e seus produtos expressavam a 

potência do grupo, inclusive sendo referência para outros programas do estado.  

 

A proposta dos nossos estágios obrigatórios, regimento e ações desenvolvidas no 
território foram partilhados com outros colegas durante a Residência, para ajudar 
nos debates e servir como indicação de horizontes (informação verbal)

121
. 

 

Residentes Multiprofissionais da UFPE de Interiorização de Atenção à 

Saúde e Integrada em Saúde do Hospital das Clínicas e da UPE em Saúde Mental 
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receberam documentos oriundos das formulações coletivas da REMUSF, segundo 

os entrevistados. 

Portanto, os grupos se dispõem a lutar pelo controle da produção e o 

direito de classificar os bens produzidos. Para manter poder na estrutura social são 

adotados os jalecos e os crachás, como forma de tomar posse e hierarquizar os 

produtos que a Residência possa gerar. 

A forma burocratizada de se apresentar, com batas e crachás, pode estar 

casada com o tradicional uso de vestes habitado pelos profissionais de saúde. 

Todos que usam jaleco contêm habitus reconhecido de alguém com um 

conhecimento que possa, minimamente, dar uma orientação.  

Pode significar uma forma de identificação dos profissionais, principalmente para 
aqueles que estão inseridos no território (informação verbal)

122
. 

 

Uma forma de compreender essa tendência é considerar o higienismo 

introduzido no Brasil no final do século XIV. Na concepção higienista, a saúde era 

pensada nos seus aspectos físicos, mentais e morais e a cor branca exerce forte 

influência na sociedade representando pessoas limpas, saudáveis, bem educadas e 

que vivem em ambientes salubres.  

Como exemplo disso, para fiscalizar o desenvolvimento físico das 

crianças e “educar” a massa pobre da população, em 1889, o Conselheiro Ferreira 

Vianna criou a Inspeção Higiênica das instituições de ensino, no intuito de evitar o 

contágio de doenças (IERVOLINO, 2000).  

A partir daí, muitos profissionais de saúde e especialistas foram inseridos 

no ambiente escolar reforçando o entendimento de saúde como a ausência de 

doenças, sem enxergar a história do país marcada por doenças como cólera, peste 

bubônica, varíola e lepra, que atingiram grande parcela da população. A abertura 

dos portos e o intenso tráfico negreiro são apontados na literatura como fortes 

fatores de influência para a transmissão de doenças (FERRIANI; GOMES, 1997). 

Desse modo, o jaleco branco pode resgatar os papéis assumidos por 

profissionais de saúde e programas realizados para enquadrar as camadas 

populares, concebidas como marginais no higienismo ou em suas outras versões. 

Distanciar-se da imagem de profissionais atrasados era importante para a gestão da 

identidade e das práticas profissionais. 
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Para alguns, pode ser sinônimo de status, na ideia de que o profissional de saúde 
é ser detentor de saberes e de poder, o que intimida os usuários. Motivo pelo qual 
o grupo de residentes, inclusive, adotou a ideia de usar colete parecido com os 
dos ACSs, para identificar os profissionais sem dificultar a relação de vínculo. 
Ideia sem sucesso, diga-se de passagem (informação verbal)

123
. 

 
No sentido de se constituírem como símbolos para gestão da identidade 

da Residência, a função adotada pelas vestes de cor branca incita a identificação de 

capital entre os sujeitos com a indumentária. No entanto, a adoção não correspondia 

à ideia socialmente constituída dos profissionais que ali habitavam, mas que 

estavam destinados a segurar.  

A história objetivada, instituída, só se transforma em ação histórica, isto é, em 

história atuada e atuante, se for assumida por agentes cuja história a isso os 

predispõe e que, pelos seus investimentos anteriores, são dados a interessar-se 

pelo seu funcionamento e dotados das aptidões necessárias para a pôr a 

funcionar (BOURDIEU, 1989, p. 83). 

Em outras palavras, o corpo e a cabeça vestiam diferentes 

entendimentos, pois muitos residentes não gostariam de ser projetados como 

sujeitos socialmente caracterizados como superiores. Quanto mais um poder dura, 

maior é a parte irreversível com a qual terão de contar aqueles que conseguirem 

derrubá-lo. É preciso de tempo para destruir seus efeitos e vestígios mais 

duradouros (BOURDIEU, 1989, p. 102).  

A solidariedade de todos os sujeitos ligados entre si na Residência 

poderia assegurar modos na mudança de visão de mundo, com a rentabilidade do 

que estava sendo investido para a construção de sua identidade. Portanto, a 

cogestão na organização dos processos de trabalho seria uma oportunidade 

formativa para fugir de construções mais centralizadoras e do reduzido escopo de 

atores nas práticas de gestão.  

Pensar na formação dos profissionais de saúde aliando ensino, serviço e 

gestão é, de todo modo, um desafio, considerando o contexto de serviços de saúde 

centrados em procedimentos médicos e a necessidade de articulação dos processos 

educacionais com os anseios da população. De modo a buscar a integralidade da 

atenção, os profissionais do NASF precisam assumir suas responsabilidades em 

regime de cogestão, em processos de constante construção. 
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Nesse sentido, a Residência procuraria estimular redes de 

corresponsabilidade, devendo seus integrantes, em parceria com diversos atores 

sociais do território, conhecer e integrar instrumentos de planejamento e gestão. 

Com periodicidade fixa, haveria reuniões administrativas mensais, para discutir 

questões pertinentes ao programa, permitindo encontrar alternativas transitáveis e 

intransitáveis. 

As aplicabilidades de proposições no espaço administrativo da rede de 

saberes, segundo o sujeito 7, ocorrem diante do capital social dos seus 

participantes. O conjunto de relações sociais são mantidas pelo volume de capital 

social do indivíduo “em função da amplitude de seus contatos sociais e, 

principalmente, da qualidade desses contatos, ou seja, da posição social (volume de 

capital econômico, cultural, social e simbólico) das pessoas com quem ele se 

relaciona” (NOGUEIRA MA; NOGUEIRA CM, 2004, p. 51). 

 
Tinham tutores que eram mais próximos, não sei se era pela relação que eles 
tinham na Universidade, mas que era uma relação diferenciada de outros tutores. 
Tinha disputa, principalmente por que havia tutor com uma grande influência de 
decisões, pois tinha uma experiência que alguns tutores não tinham, nas questões 
de serviço e nas políticas de saúde. Tinha o conhecimento, de fato, que os outros 
tutores do lado oposto não tinham. Tinha, claramente, essa disputa, no final da 
Residência, então... Não sei se é a Universidade que traz isso, de que a pessoa 
tem que estar na vitrine, à frente de algo que seja mais visado e de destaque 
(informação verbal)

124
. 

Para ele, as reuniões administrativas pareciam reproduzir relações 

comuns à vida acadêmica. Contudo, a Residência não se espelhou em outros 

programas que detinham consistência na oferta, inclusive de Pernambuco. O sujeito 

8 ressalta a ausência de articulação para melhor organização. 

O que eu acho interessante é que não foi a primeira Residência, era a primeira 
Residência Multiprofissional da Federal. Mas não foi a primeira Residência a 
existir, entendeu? Então, assim, era muito primitivo para o que já estava 
acontecendo por ai. Era pouca experiência de pessoas que deveriam ter mais 
experiência para o cenário de Residências Brasil a fora (informação verbal)

125
. 

 
A insuficiente identificação de experiências educacionais e campos de 

prática mais adequados e disponíveis no campo do sistema de saúde acabaram 

trazendo percalços na inserção e gestão na Residência. Nos primeiros contatos com 

as ESF, os residentes relataram desconhecimento de pactuações prévias que se 
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processaram antes da chegada nos campos de prática. Alguns acordos foram feitos 

para que a proposta tivesse adesão dos trabalhadores, mas também foram 

perceptíveis as deficiências nessas negociações.  

 

A gente teve que se apresentar e também apresentar a proposta da Residência. 
Surgiam questões, mas a gente nem sempre tinha as respostas. A coordenação 
não ia com a gente (informação verbal)

126
. 

 
Decorrente dos frágeis acertos e acompanhamento da gestão municipal, 

um dos campos de prática deixou de servir à Residência Multiprofissional. Foram 

convocadas reuniões administrativas na rede de saberes e no Distrito Sanitário de 

competência para convencer os residentes a permanecerem na USF em questão. 

  
A gente saiu e foi uma decisão tomada pelos residentes. Eu acho que muito desse 
processo de desorganização de apresentar o modelo da Residência pra equipe é 
que influenciou na dificuldade da gente permanecer nessa equipe e conseguir 
realmente trabalhar (informação verbal)

127
. 

 

Os residentes se depararam com problemas que as ESF estavam 

enfrentando junto à gestão municipal, inclusive em outras propostas de iniciação ao 

trabalho e vivências dirigidas a estudantes da área de saúde, como o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)128.  

 
No dia que chegamos na Unidade foi o dia da reunião de equipe. Coqueiral estava 
no processo do PET, em que os preceptores do PET tinham bolsa, já os ACS não. 
Então, os profissionais de nível superior tinham a bolsa e isso estava começando 
a atrapalhar o processo de trabalho da equipe. Como a gente vai receber mais 
estudantes? Não compreendiam que a gente ia atuar como profissional, mesmo 
como residentes. A gente chegou com toda vontade pra conhecer o território, mas 
não fomos bem acolhidos. Não por culpa da equipe, mas por conta do processo 
que estava entre a gestão e a equipe. Um profissional instigava mesmo a equipe 
para provocar a gestão em algumas mudanças e a Residência ia ser um desses 
processos. De fato, a estrutura física da Unidade era ruim, uma casa sem 
estrutura física nenhuma, apertadíssima para receber uma equipe 
multiprofissional, não tinha nem uma sala de reunião. Então, não tinha estrutura 
nem pra uma equipe, quanto mais pra receber uma equipe multiprofissional de 
residente. A equipe realmente estava muito atingida com tantas coisas que 
estavam acontecendo naquele momento com o Distrito, inclusive houve uma 
mobilização com a comunidade por uma Unidade nova, uma casa nova, pois a 
casa lá era alugada e não tinha condição de fazer mudança estrutural nenhuma. 
As relações estremecidas... A Residência chegou e aumentou (informação 
verbal)

129
. 
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Desse modo, são observadas dificuldades da SMS instituir programas 

voltados a grupos de aprendizagem na Estratégia Saúde da Família no período. Isso 

não significava que os ACS não apoiavam a ampliação de novas atividades nos 

cursos de graduação implantadas na Atenção Básica, mas por participarem dos 

campos de prática e reflexões sobre a organização e o trabalho também queriam 

receber incentivos financeiros.  

No entanto, o valor repassado referente às bolsas era destinado àqueles 

que exerciam funções de preceptoria com curso de graduação e no mínimo de três 

anos de experiência em área de atuação, ou título de especialista ou com 

Residência. Os ACS, em sua maioria, possuem o ensino médio exigido para o 

provimento do cargo, e por isso não poderiam ser beneficiados com a bolsa. 

Enquanto isso, os indivíduos que ocupavam posições inferiores no interior 

do campo de formação poderiam optar entre a “aceitação da estrutura hierárquica 

presente no campo e, consequentemente, no reconhecimento da inferioridade (...) 

ou as tentativas de contestação e subversão das estruturas hierárquicas vigentes no 

campo” (NOGUEIRA MA; NOGUEIRA CM, 2004, p. 37). Logo, as manifestações de 

descontentamento emergiam trazendo à tona problemas entre USF e gestão central. 

  
A razão e a razão de ser de uma instituição (ou de uma medida administrativa) e 
dos seus efeitos sociais, não está na ‘vontade’ de um indivíduo ou de um grupo 
mas sim no campo de forças antagônicas ou complementares no qual, em função 
dos interesses associados às diferentes posições e dos habitus dos seus 
ocupantes, se geram as vontades e no qual se define e se redefine 
continuamente, na luta – e através da luta – a realidade das instituições e dos 
seus efeitos sociais, previstos e imprevistos (BOURDIEU, 1989, p. 81). 

Portanto, as medidas de implantação da Residência, assim como o PET, 

exigiam que os profissionais de saúde, juntamente com a comunidade, pactuassem 

a decisão de instituir um projeto que se pretendesse coletivo.  De forma unânime, os 

informantes alegaram que as ESF não tinham ciência da proposta da Residência e 

da forma que seria organizado o processo de trabalho. Essa fragilidade reverberou 

problemas para o grupo de residentes do DSV. 

Quando chegamos não tinha ACS para sair conosco e mostrar a comunidade. O 
médico tentou dar atenção, mas estava dividido entre atendimento e acolhimento. 
Se não havia conhecimento de que nós iríamos, como conheceríamos toda a 
equipe? Não nos sentimos acolhidos, inclusive, na mesma semana, o mais 
inesperado foi participar da reunião de equipe, que achávamos que seria nosso 
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acolhimento, e ter que convencer os ACS a nos aceitar e participar da 
territorialização. Fugia dos nossos poderes (informação verbal)

130
. 

O desejo de iniciar as atividades nas USF era latente desde a semana de 

visita aos Distritos, mas como resolver esse imbróglio que fugia da alçada dos 

residentes? Reforça o sujeito 4 que não estavam firmes as pactuações no último 

depoimento. 

Os residentes médicos tentaram intervir no impasse e solicitaram 

ponderação dos residentes multiprofissionais em prol da integração das 

Residências, salientando que os entraves poderiam ser resolvidos. A procura pela 

conciliação foi feita após a assessoria do Distrito comunicar que a equipe de 

residentes multiprofissionais deixaria a USF. A integração das duas Residências 

começava a mostrar rachaduras. 

 

A residente médica não desejava sair da Unidade de Saúde, já que as 
Residências eram integradas. Mas, deveríamos permanecer na Unidade para 
mostrar para a gestão demandas das equipes e prejudicar nossa formação 
(informação verbal)

131
? 

O respeito e a sensibilidade oferecidos pelos residentes médicos eram 

recebidos como forma de dominar os sujeitos e a Residência Multiprofissional. 

Apesar de vivenciarem o processo de desgaste que sofria a USF, os médicos 

estavam contribuindo para a violência em iminência de ser praticada. Naturalizar as 

relações conflituosas tornam eficientes os contratos desiguais da violência simbólica. 

Uma série de reuniões com essa pauta foi convocada para decidir acerca 

da permanência ou saída da equipe de residentes, embora a preocupação se 

mostrasse no prejuízo do afastamento da Residência médica.  

Nessa conjuntura, surgiram os primeiros indícios de uma desarticulação 

entre as gestões das Residências. Mesmo não tendo gerência na solução, os 

residentes multiprofissionais emanavam esforços para que fossem compreendidos, 

com o intuito de mobilizar processos de reflexão. 

 
Tivemos que nos expor em muitas reuniões com gestores, Unidade e preceptores 
para discutir problemas que não poderiam ser resolvidos com tempo suficiente 
para a proposta da Residência. E nos perguntávamos como seria o cotidiano 
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nesse serviço, nosso olhar sobre a equipe, como trabalharíamos em conjunto? Por 
que a residente médica não podia ir para outra Unidade (informação verbal)

132
? 

Os agentes empregaram estratégias para a saída vitoriosa na luta 

simbólica pelo monopólio da imposição da sua verdade. A expressão das relações 

de força objetivas entre os indivíduos envolvidos pode ser enxergada, mais 

precisamente, através da interação. “A interação é a resultante visível e puramente 

fenomênica, da intersecção dos campos hierarquizados” (BOURDIEU, 1989, p. 55). 

A Residência Multiprofissional não permaneceu com a USF relatada no 

campo de prática, mostrando a força alcançada pelos residentes multiprofissionais 

junto ao eco dos companheiros do DSIV, que apresentaram apoio em reuniões para 

tratar a situação, embora temessem os prejuízos que o afastamento da Residência 

Médica pudesse ocasionar. 

A força da unidade dos residentes pôde ser sentida também na 

paralisação coletiva deflagrada no dia 8 de março de 2010, pelo atraso no 

pagamento da primeira bolsa. Embora estivessem num momento de entusiasmo 

pelo início da caminhada, a dedicação exclusiva exigida para o recebimento da 

bolsa impossibilitava o custeio diário com alimentação e transporte. 

 

Todos os residentes, por força do compromisso assumido no ato da matrícula, têm 
na bolsa sua única fonte de renda. Alguns vêm de outras cidades do estado e de 
fora dele, e não dispõem de outro meio de subsistência. Assim sendo, por 
absoluta necessidade, tornou-se inevitável a paralisação das atividades práticas 
nas Unidades de Saúde da Família [...] e das atividades teóricas na UFPE

133
. 

 

O manifesto escrito pelos residentes foi entregue à PCR e à UFPE. As 

atividades acadêmicas da Residência só foram reativadas com o pagamento da 

bolsa, embora os residentes tivessem agenda de mobilização para discutir rumos da 

paralisação e acompanhar os trâmites para o pagamento.   

O atraso no pagamento das bolsas gerou paralisações e a elaboração de 

documentos em outras realidades de Residência, como na Universidade Federal de 

São Carlos. 

O coletivo de residentes, em reunião realizada no dia 27 de janeiro de 2009, 
deliberou por suspender todas as atividades práticas e teóricas relacionadas à 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade 
Federal de São Carlos. Tal decisão foi motivada pelo atraso no pagamento de 
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bolsas que ocasionou a falta de condições financeiras, inviabilizando a 
manutenção do programa (LOBATO, 2010, p. 117) 
 

A paralisação durou 5 dias e os residentes voltaram às aulas no dia 15 de 

março, reafirmando que os campos de luta não são rígidos. Neles estão presentes 

posições e atitudes dentro do funcionamento da instituição.  Desse modo, cada 

instituição defenderá os seus interesses com vistas à reclusão dos seus 

participantes.  

A reclusão pode ser vista na escolha dos campos de prática. Os docentes 

do programa não tinham ciência da ambientação para a chegada da Residência, 

tampouco as condições das USF no que diz respeito à estrutura e relações de 

trabalho. Não houve visitas de atores da Universidade aos cenários de prática, 

ficando a cargo da SMS decidir à respeito das ESF que participariam do programa.  

Fazendo uso da teoria de Bourdieu, quanto menos liberdade tiver a 

Universidade em relação ao programa, menos obterão capital social no campo, 

consagrando a SMS dentro da hierarquia no setor saúde. 

A prefeitura escolheu, junto à Universidade, uma Unidade pra gente ir, mas que a 
própria gestão desconhecia. Rolou mais um desgaste que atrasou a organização 
do processo de trabalho da gente (informação verbal)

134
. 

 
A assessoria tinha o conhecimento do Distrito e via quais equipes que iriam, de 
fato, receber os residentes. A assessoria, junto com o pessoal do Distrito, decidiu, 
mas eu não acredito que a Residência participou muito dessa decisão. Acho, 
realmente, que foi o Distrito que decidiu a nova Unidade, não mais pelo processo 
de trabalho, mas sim pela localização, pela estrutura. A Unidade era, de fato, uma 
das melhores do Distrito, tinha espaço mínimo para ter uma sala de reunião, uma 
sala coletiva para discussões. Eu acho que foi por conta disso que colocaram a 
gente lá, mas não tinha possibilidade de receber a gente (informação verbal)

135
. 

 

Em meio às decisões tomadas, os residentes sentiram as dificuldades 

provenientes do espaço natural de disputas entre a SMS e a UFPE. A USF, como um 

novo campo de prática, foi operada sem a corresponsabilidade necessária das 

instituições proponentes. O convencimento da equipe e o processo de trabalho dos 

residentes neste cenário serão discutidos no próximo subcapítulo. 

 Contudo, no segundo ano do programa, a Residência se preparava para 

receber sua segunda turma. Os R1 (residentes do primeiro ano) caminhavam em 

terreno pouco profícuo. Entretanto, a seleção foi aberta.  
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Entrar uma outra turma era mais complicado ainda, porque eles não sabiam direito 
como fazer e já haveria outra turma. Ao meu ver, o que mais pesava era o que a 
gente iria fazer com gente chegando, com momentos completamente diferentes? 
(informação verbal)

136
. 

 

O sujeito 8 avalia que não era apropriado abrir seleção com tantas 

lacunas na condução e momentos distintos da aprendizagem. No entanto, as 

práticas de gestão pressionaram os R2 (residentes do segundo ano), de algum 

modo, a defender os seus privilégios. Assim, os R1 tendem a imitar aqueles que 

chegaram em uma posição mais favorável e não cederam lugar.  Em outras 

palavras, um círculo vicioso de desfavorecimento foi aberto aos R1 que adentraram 

no programa, gerando um equilíbrio sempre instável. 

Apesar de ocuparem posições distintas em diversos campos e na 

Residência, havia o sentido de classe entre R1 e R2. Como já visto, o habitus de 

classe conferia unidade e identidade do grupo na gestão do seu processo formativo, 

ao menos inicialmente.  

De acordo com os entrevistados, as reuniões instituídas entre os grupos 

de residentes, por Distrito e ano de entrada, resultavam em deliberações nos 

espaços formais de gestão.  

 
As operações foram ocorrendo no desenrolar do processo diante das nossas 
reuniões e inquietações (informação verbal)

137
.  

As reuniões permitiam a compreensão de questões relativas à organização e 
gestão dos serviços de saúde, das dificuldades enfrentadas na ponta por 
problemas que se iniciavam na própria gestão. Estimulavam a discussão sobre 
como dar conta de problemas cujas possibilidades de intervenção estavam se 
esgotando (informação verbal)

138
. 

Segundo Bourdieu (1989, p. 21), o campo que possui agentes 

comprometidos com os anseios do seu grupo consegue articular melhor os espaços 

a serem ocupados e determinados.  

A gente se reunia em grupos e unia os interesses em comum. Depois juntava o 
grande grupo para decidir o que a gente queria (informação verbal)

139
. 

 
O grupo se reunia sempre antes de uma posição. Quando a gente queria uma 
reivindicação, o grupo se reunia. Os residentes se reuniam pra colocar em pauta 
aquilo que mais nos tocava. Pensávamos “isso não está certo”, “vamos correr 
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atrás disso”, “tem que melhorar isso”. Pressionávamos os tutores e preceptores 
pra aquilo que a gente queria, algumas mudanças foram feitas a partir dessa 
pressão que os residentes exerciam (informação verbal)

140
.  

 
A gente se unia mesmo por questões salariais, sobre o valor da bolsa.  O grupo 
tinha uma união que era fantástica. Mesmo que na discussão do grande grupo 
tivéssemos divergências, essas divergências eram concluídas ali, antes de serem 
passadas para coordenação ou para a reitoria. A gente sempre saía com uma 
postura de grupo, isso era muito interessante. A gente era dividido em relação a 
assuntos pessoais, mas quando o bicho pegava a gente tinha uma decisão de 
grupo bem fechada. Com relação a questões na formação também nos 
reuníamos. Eu lembro que a gente conseguiu propor disciplina nova, mudança de 
carga horária de estágio, mudança nos arranjos da atuação. Isso também foi 
fechado em grupo (informação verbal)

141
.  

 

As alianças entre os residentes asseguravam conquistas e benefícios 

para o segmento. A demonstração da força dessa aliança pode também ser avistada 

na greve deflagrada pelos residentes em 04 de fevereiro de 2011. As razões que 

levaram estes à decisão se assentaram no provimento das bolsas. 

Decidimos pela paralisação porque a bolsa era o sustento e a manutenção do 
profissional residente. Os residentes tinham condições bem diferentes de vida e o 
grupo nivelou pelas dificuldades. Eu gostei muito disso, pois não era uma questão 
de maioria, era de acordo com a dificuldade (informação verbal)

142
  

 
A coordenação informou que os recursos destinados ao custeio das 

bolsas estavam enfrentando sérios entraves, colocando em cheque os pagamentos 

até fevereiro de 2012143. Além disso, o reajuste concedido aos residentes de todo o 

país em dezembro de 2010 também não estava sendo aplicado.  

Um sentimento de revolta, desvalorização e desmotivação, ao mesmo tempo em 
que sentíamos um desejo de lutar para que o direito fosse garantido e o valor da 
bolsa fosse equiparado (informação verbal)

144
. 

 

 A REMUSF era o único programa em Pernambuco sem ter valores de bolsa 

reajustados, embora outros estados estivessem enfrentando a mesma situação145. O 

retorno dos residentes às atividades dependia da solicitação de aporte financeiro 
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para garantir os direitos dos residentes. Os residentes em greve circularam 

informações com a situação pela qual estavam passando para endereços 

eletrônicos de diversos professores do CCS e procuraram pró-reitores da UFPE para 

intervir na resolução do impasse. 

Fizemos muitas articulações pra ver como a Universidade ia pagar, porque as 
outras Residências já estavam recebendo aumento, pois já estavam recebendo do 
Ministério ou do estado. E aí, a gente nem tinha uma perspectiva de receber esse 
aumento. Mas, articulamos espaços na Universidade. Conversamos com o pró-
reitor de pesquisa, conseguimos conversar com o reitor (informação verbal)

146
. 

Passagem, alimentação... A bolsa era pra arcar com tudo isso e a gente foi atrás 
para resolver o problema.  Íamos atrás da reitoria, perguntando, mandando 
documentos (informação verbal)

147
.  

 
A greve dos residentes foi estampada em um jornal local de forma 

caricaturada. Em meio às eleições para a reitoria, a situação dos residentes servia 

para desgastar a imagem do reitor como gestor. 

Que eu saiba, isso não partiu da Residência. Era um processo de pré-eleição... 
(informação verbal)

148
.  

A história da caricatura repercutiu, as pessoas acharam que tinha partido da nossa 
Residência ou de alguém da Residência que estava envolvido no processo 
eleitoral (informação verbal)

149
.  

Após a veiculação da caricatura no jornal, os residentes estiveram com o 

reitor da instituição em seu gabinete no dia 22 de fevereiro de 2011 e solicitaram sua 

intermediação junto às instâncias ministeriais. Estavam presentes a coordenadora 

do programa e o diretor do CCS. No mesmo dia, os residentes comunicaram que a 

pauta de reivindicações havia sido atendida e que a partir daquele momento 

acompanhariam a tramitação do processo em Brasília até a efetivação do reajuste.  

Houve a solicitação de aditivo de recursos à Portaria Nº 644/2007 para o 

aumento da bolsa dos residentes REMUSF, conforme legislação pertinente, 

mediante o ofício Nº 098/2011 enviado ao MS com a assinatura do reitor.  

Para Bourdieu (1989), a verdade da promessa ou do prognóstico depende 

da veracidade e da autoridade daquele que os pronuncia. Nesse sentido, o reitor 
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tornou-se uma figura central pela capacidade de mover os residentes através da 

força da sua palavra. 

O enunciado de suas promessas mobilizou o grupo e inspirou confiança 

no campo de lutas. Mas, de acordo com Bourdieu, a figura do reitor, enquanto 

detentor do poder absoluto na UFPE, envolve-se no dissipar da greve para sustentar 

seu próprio campo e mostrar controle sobre os agentes. 

O capital político do reitor funciona como uma espécie de capital 

simbólico que só existe porque há pessoas que acreditam. O “homem político retira 

a sua força política da confiança que um grupo põe nele” (BOURDIEU, 1989, p. 188) 

e onde depositam suas esperanças. Esse tipo de capital dependente do trabalho 

permanente de aumentar o crédito e evitar o descrédito, contribuindo para a 

representação da sua sinceridade e desinteresse (BOURDIEU, 1989, p. 189).  

A crença no discurso do gestor superior da UFPE produziu efeitos reais 

na Residência, proporcionando aos residentes um sentimento de segurança. O 

habitus que ele possuía garantia a operação prática que os residentes esperavam. 

Do mesmo modo, a Universidade, situada no campo das lutas sociais e da produção 

cultural, formatava ações calculadas com finalidade objetiva de ampliar seu poder.  

As aspirações dos sujeitos da Residência dependiam do jogo de 

vantagens para concretizar sua implantação. Por conseguinte, as práticas de gestão 

do programa também não estavam empenhadas para alguns enfrentamentos no 

campo da educação permanente em saúde.  

A dedicação exclusiva exigida na modalidade de formação foi bastante 

questionada, inclusive pelas aberturas concedidas aos residentes médicos para 

assumir vínculos empregatícios na prefeitura. O poder simbólico dos médicos se 

processa de forma invisível, “o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 

(BOURDIEU, 1989, p. 7-8). 

Teve a seleção da prefeitura e já foi outro conflito com a Residência médica. Os 
médicos tiveram autorização pra participar da seleção e a gente não (sujeito 3). 
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A abertura para a categoria médica acumular a Residência e o vínculo 

empregatício pode ser compreendida pela força da sua comissão nacional de 

acompanhamento, instituída desde 1977150.  

 
Os programas de Residência médica conquistaram mais avanços do que os 
programas Multi, o que pode estar, aliás, está associado também ao tempo de 
existência e de luta dessas comissões. Para exemplificar, os médicos que estão 
inseridos em programas de Residência podem acumular vínculo empregatício com 
a Residência, bem como os provimentos. Existem até documentos que garantem 
isso. Para os programas de Residência Multi esse acúmulo não é permitido 
(informação verbal)

151
. 

 

A criação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde é recente, datando 2005152. Isso explica, em algum sentido, os diferentes 

encaminhamentos tomados na seleção identificada e a referência à categoria 

médica nos documentos legais que tratam as Residências. Os residentes 

multiprofissionais têm a isonomia das bolsas garantida através de uma Lei153 para 

reportar seus direitos. 

O nome da profissão de que os agentes estão dotados, o título que se lhes da, é 
uma das retribuições positivas ou negativas (do mesmo título que o salário) 
enquanto marca distintiva (emblema ou estigma) que recebe o seu valor da 
posição que ocupa num sistema de títulos organizado hierarquicamente e que 
contribui por este modo para a determinação das posições relativas entre os 
agentes e os grupos (BOURDIEU, 1989, p. 148). 

Em posse de documentos da CNRM, a acumulação da Residência e do 

vínculo de trabalho subsidiaram os residentes da REMUSF no colegiado para 

garantir a equidade no tratamento dos médicos. No entanto, no início da Residência 

não tinham elementos para argumentar o duplo vínculo. 

 
Nós brigamos para que os colegas que iriam assumir vínculo empregatício 
permanecessem.   Nesse momento inicial a gente não tinha noção do que podia e 
do que não podia. Mas, essa situação de um dos residentes conseguir vínculo 
empregatício voltou a aparecer, mas aí a gente peitou e se muniu de precedentes 
dos residentes médicos. Tinha um documento que o residente que conseguisse 
um emprego no seu próprio posto de trabalho de Residência podia continuar. E 
acabou que fingiram que não estavam vendo e ela assumiu (informação verbal)

154
.  
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 A Comissão Nacional de Residências Médicas (CRM) foi instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro 
de 1977. 
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 Entrevista realizada com o sujeito 5 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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 A criação da CNRMS foi fundamental para a adesão de diversas categorias à formação de trabalhadores na 
proposta da Residência. 
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  A Lei Nº 11.129, de 30 de junho de 2005, garante valores isonômicos a todos os residentes tendo como 
parâmetro a concessão para os médicos. 
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 Entrevista realizada com o sujeito 3 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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O amadurecimento atingido pelos residentes na gestão da Residência 

também se deve à articulação com o Fórum Nacional de Residentes em Saúde 

(FNRS). O FNRS155 configura-se como instância organizativa e de articulação 

política dos residentes na luta em defesa de uma política de Residências em 

consonância com as premissas da Reforma Sanitária, propiciando permanente 

diálogo e encontros, sendo presenciais e virtuais. 

 
O FNRS foi idealizado no 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, espaço que 
permitiu encontros (e desencontros) de diversos residentes de diferentes 
Programas de Residências Multiprofissionais de alguns estados do País, sendo 
que sua tradução em sentidos objetivos e subjetivos só tomou forma no encontro 
de representantes de residentes de Programas de Residência Multiprofissional 
realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 8 de outubro de 2006. 
Neste momento ocorre a primeira reunião, com o objetivo de avaliar os processos 
até então vividos e de manifestar os reais sentidos deste movimento em 
consolidação (BRASIL, 2006, p. 377). 

 

O FNRS, junto ao CNS, garantiu a participação de representantes 

pernambucanos no IV Seminário de Residência Multiprofissional em Saúde, 

realizado em setembro de 2011, assegurando que experiências e necessidades 

locais pudessem ser colocadas no espaço que reuniria os mais variados atores e 

membros do MEC, estes que geralmente não se apresentam nos debates. 

Durante a mesa “Política de Residência Multiprofissional em Saúde: 

gestão, financiamento e participação social”, o regime de dedicação exclusiva foi 

levantado como um impedimento da garantia do livre exercício do trabalho pela 

representação da REMUSF, enquanto residente com indicação do coletivo 

pernambucano de residentes. 

 
O fórum trouxe muitas possibilidades para a gente. Eu lembro que a 
representação da Residência pôde participar ativamente, ficou muito mais à frente 
das discussões do fórum. Ela começou a perceber que o que se discutia lá no 
fórum era comum aqui também, claro, tinha problemas que eram específicos da 
Federal, mas também tinham problemas que eram comuns do Brasil todo. E a 
partir do fórum, do coletivo construído em Pernambuco, tivemos contato com o 
fórum nacional e esse contato possibilitou a formação política e a troca de 
experiências para levarmos para a Residência (informação verbal)

156
. 

 

Nesse sentido, com o apoio dos movimentos de residentes, as 

representações discentes foram fundamentais nas conquistas e avanços nas 

práticas de gestão da Residência. Tendo pleno poder de falar em nome do grupo, o 
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 Material produzido pelo Fórum Nacional de Residentes em Saúde em virtude do IV Seminário de Residência 
Multiprofissional em Saúde, realizado em setembro de 2011. 
156

 Entrevista realizada com o sujeito 7 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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representante carregava todas as vozes num só homem. De acordo com Bourdieu 

(1989, p. 158), o substituto do grupo é identificado como um conjunto de homens. 

Como se constitui e se institui o poder de constituição e de instituição que o porta-
voz autorizado [...] detém, não basta explicar os interesses específicos dos 
teóricos ou porta-vozes e as afinidades estruturais que os ligam a seus 
mandantes; é preciso analisar a lógica do processo de instituição, geralmente 
percebido e descrito como processo de delegação, pelo qual o mandatário recebe 
do grupo o poder de fazer o grupo (BOURDIEU, 1989, p. 157). 

Ao fazer-se em grupo, os residentes tinham mais força no campo. 

Sozinhos, sentiam-se mais enfraquecidos. O ser simbólico da coletividade fazia a 

existência da vontade e da representação na condução da REMUSF. 

 

5.5. Práticas do cuidado 

 

 

Os territórios como espaços cheios de vida, e sujeitos com suas 

trajetórias e histórias, pedem uma atuação voltada para a realidade, com a 

sensibilidade de trazê-los para o protagonismo pela melhoria de sua qualidade de 

vida. A imersão de diferentes profissionais na Atenção Básica com o viés da 

multiprofissionalidade também resvala no distinto reconhecimento social das 

categorias. 

Com a proposta de capacitar profissionais na perspectiva interdisciplinar 

para atuar na ESF, a Residência, seguindo diretrizes para a atuação do NASF, 

dispôs seus residentes de forma fixa e volante. Residentes de enfermagem e 

odontologia, somados ao residentes de medicina, fixavam-se a uma das USF como 

uma equipe de referência, enquanto os demais profissionais compunham a equipe 

de apoio de duas Unidades. 
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Figura 1 - Caracterização das equipes de residentes 

 

Fonte: O autor, dados da pesquisa (2013) 

No entanto, sem a implantação do NASF nos DSV e DSIV, a organização 

do processo de trabalho e as formas de atuação iniciaram com uma série de 

incompreensões. 

Quando a gente entrou não tinha NASF e ficava aquela dúvida sobre o trabalho 
(informação verbal)

157
. 

Eu ouvia da equipe: “bom, cadê determinado profissional?”, “cadê o outro 
profissional que não tá aqui?”, “será que está na outra Unidade?”. O discurso da 
equipe era exatamente esse. Então, era um desentendimento do que o residente 
ia fazer na proposta da Residência. A visão da equipe era que só o fixo 
trabalhava, porque os profissionais não entendiam a forma de trabalho do NASF, 
então isso gerava uma grande insatisfação (informação verbal)

158
. 

Em virtude da proposta de trabalho na perspectiva do NASF, percebe-se 

uma zona de incerteza no espaço das práticas do cuidado e desconhecimento das 

atribuições e modos de organização dos residentes. As incertezas no espaço social 

decorrem quando há profissões mal definidas no campo ou, como diria Bourdieu 

(1989), quando estão pouco profissionalizadas. A experiência no município de 

implantação no NASF ocorreu apenas em junho de 2010, posteriormente ao início 

da Residência.  

Além da dificuldade de compreensão da perspectiva de atuação do 

NASF, alguns membros das equipes não tinham conhecimento do que competia a 

cada profissão na otimização das práticas de saúde, estes que compartilhariam o 

mesmo território por dois anos. 
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Estes postos, a fazer mais propriamente do que feitos – feitos para serem feitos-, 
são feitos para aqueles que são e sentem feitos para fazerem o seu posto, que 
não se sentem feitos para os postos já feitos e que, entre as velhas alternativas, 
escolhem contra o já feito e por o que se faz, contra o fechado pelo aberto 
(BOURDIEU, 1989, p. 91). 

No intuito de discutir as possibilidades de ampliação dos escopos de 

atuação das ESF, os residentes, em todas as USF, realizaram oficinas de atribuição 

profissional, considerando a ausência do NASF e a dificuldade de compreensão da 

oferta que cada núcleo dentro da sua especialidade. O lavoro da Enfermagem, 

Medicina e Odontologia fazia parte do cotidiano das ESF, o que resultou numa 

adaptação mais acolhedora. Novas expectativas e lugares no mundo do trabalho 

adentravam no campo. 

Como a Residência entrou sem o NASF estar trabalhando, então eles entendiam 
que a equipe da Residência não queria trabalhar. Era bem diferente. A minha 
profissão se adaptou muito fácil porque a gente já tem uma história na saúde 
pública. As pessoas já tinham contato com nosso trabalho na Saúde da Família e 
dentro dos hospitais também. Mesmo que seja vasto, ele é bem definido, a gente 
sabe exatamente o que vai fazer.  Assim como o médico, a gente não precisava 
descobrir o que iria fazer (informação verbal)

159
. 

Algumas profissões ligadas à saúde, dentista, enfermagem, eu acho que tinham 
mais claras o que iam fazer ali, do seu papel em relação aos usuários também. As 
outras profissões como fonoaudiologia, serviço social, por exemplo, que não 
fazem parte da composição da Equipe Saúde da Família, pra se encontrar lá 
dentro foi mais complicado. Tanto os usuários, como os profissionais se 
perguntaram o que é que vão fazer? Serviço social, na Atenção Básica vai fazer o 
quê? Mas, eu acho que as profissões que já fazem parte da composição, como 
enfermeiro e dentista, fica mais claro pra trabalhar. As outras profissões, 
independente de ser antiga ou não, que não fazem parte da composição, acho 
que demorou mais a se encontrar e convencer a equipe de sua importância 
(informação verbal)

160
. 

O habitus do médico, do dentista e do enfermeiro já estava incorporado 

no espaço social pela sua conformação na estrutura da equipe básica de referência, 

com lugar definido. Segundo Bourdieu (1989, p. 93), as exigências na definição dos 

postos são menos aparentes nos setores mais regulados e rígidos da estrutura 

social, como as profissões mais antigas e mais codificadas da função pública. 

Embora as oficinas tenham sido avaliadas como importantes para modificar 

concepções iniciais dos trabalhadores, seria necessário um tempo prolongado de 

inculcação. Os dois anos pareciam suficientes.  
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A inserção de novas categorias na Atenção Básica despertava o interesse 

por atendimentos individuais.  Os residentes se sentiam pressionados para acolher 

os usuários tendo ciência da demanda reprimida por serviços de média e alta 

complexidade. No entanto, aumentar a resolutividade das equipes não se restringia 

apenas ao atendimento individual, este que podia ser realizado em situações 

extremamente necessárias, segundo as diretrizes do NASF (BRASIL, 2009, p.20). 

Para a equipe era preciso colocar a mão no paciente, atendê-lo. Se não coloca a 
mão no paciente não está trabalhando (informação verbal)

161
.  

Se não é pra atender individualmente, o que é que vai fazer? Essa era a questão 
mais colocada (informação verbal)

162
. 

A gente com a vontade de trabalhar como uma equipe NASF, pois o Distrito não 
tinha, mas as duas equipes disseram que não tinham interesse.  Porque eles 
queriam atendimento. Se não vai ter, porque a gente vai querer uma equipe 
multiprofissional?  Não entenderam nem a proposta do que era o NASF, na 
realidade, isso foi determinante para o resto dos processos. Se a proposta da 
Residência era fazer uma Residência formando para o NASF, a estratégia de ir 
para esta Unidade que gente não conseguia desenvolver quase nada jogava tudo 
abaixo. Eles tinham necessidade de atendimento e ponto (informação verbal)

163
. 

A crítica do residente 7 explicita que o modo de organização de trabalho 

deveria ter outra conotação, priorizando atendimentos individuais, e não coletivos. 

Os profissionais desta USF não compreendiam o caráter excepcional da atenção ao 

usuário que requeresse atendimento individual. A intervenção específica do NASF 

deveria ser discutida e negociada com os profissionais responsáveis pelo caso, mas 

“os postos moldam de modo mais ou menos completo seus ocupantes que se 

esforçam por se apropriar deles; em que os agentes modificam de maneira mais ou 

menos completa os postos, talhando-os à sua medida” (BOURDIEU, 1989, p. 103). 

As especialidades dentro do campo produzem concorrência entre os 

trabalhadores, sob o efeito das diferenças do espaço profissional. Na medida em 

que se fecham para aprendizagens coletivas e a constituição de uma rede de 

cuidados, os profissionais contribuem para sua própria opressão. A exploração 

advém pelo esforço de se apropriarem do trabalho, das condições de trabalho e do 

apego ao seu ofício (BOURDIEU, 1989, p. 97). 
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Nessa equipe, a gente só conseguiu fazer planejamento em 2011, em 2010 a 
gente conseguiu fazer quase nada. Passamos um tempão tentando fazer a equipe 
territorializar, fazer visita, de atualizar ficha e cadastrar famílias. Não tinha 
interesse de formação de grupo. Cada equipe fazia seu processo de trabalho, seu 
atendimento e ia embora. Não queriam grupo, não se enxergavam no processo. 
“Saúde da mulher eu faço, saúde da criança eu faço, saúde do homem eu faço”, a 
gente via que não saia do atendimento ambulatorial. Não se articulavam com a 
comunidade. Na outra equipe foi mais fácil. Era uma equipe mais coesa, mais 
próxima, que trabalhava na proposta de equipe da Saúde da Família. A gente veio 
com a proposta de fortalecer os grupos que eles já tinham como referência 
(informação verbal)

164
. 

Diversas modalidades de intervenção nos territórios são indicadas pelo 

sujeito 7, como o apoio a grupos, nas ações junto a equipamentos sociais e 

comunidade. A organização das práticas de saúde deve estar orientada pelas 

necessidades da população, por isso a necessidade permanente de diálogo e 

construção próxima. Desenvolver ações que estimulem o potencial de cada 

indivíduo e de sua comunidade possibilita formas de vida mais saudáveis. A 

promoção da saúde conduzida na formação de grupos produz autonomia dos 

indivíduos e coletividades. Para tanto, era preciso ir além da classificação das 

profissões e conceitos dos ofícios para alcançar o objetivo comum a todos os 

envolvidos.  

Eu via, por exemplo, que havia, digamos assim, entre aspas, havia uma 
marginalização de determinadas áreas em detrimento de outras. Por exemplo, a 
enfermagem tem uma história muito forte e relação com a Saúde da Família, 
então eu notava que durante a rotina de trabalho também, havia uma necessidade 
de mostrar que ali era um domínio dessa categoria profissional. Por exemplo, a 
educação física, dependia muito do residente ir em busca da 
multiprofissionalidade, de se integrar nas ações. Dependia muito do residente 
vivenciar a integralidade. Se não fosse a característica do residente, ele seria ser 
posto de lado, com certeza (informação verbal)

165
. 

 

A integralidade é a principal diretriz a ser praticada pelo NASF. Como 

uma das diretrizes do SUS, esta implica profundas transformações nos modelos de 

atenção e de gestão dos processos de trabalho em saúde. A atenção integral visa 

romper com as práticas fragmentadas e biomédicas para a resolução de problemas, 

buscando uma clínica ampliada na atenção à saúde do usuário, evitando uma 

abordagem estrita a sua matriz de conhecimento.  

Para fugir de ações unilaterais, é necessária uma clínica compartilhada 

entre as equipes e profissionais com capacidade de escuta para entender a 
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singularidade de problemas subjetivos. A clínica ampliada é um compromisso de 

promover uma conduta profissional que enxerga implicações do cotidiano do sujeito 

na sua saúde. 

 

A integralidade deve ser considerada como um valor e estar presente na atitude 
do profissional no encontro com seus clientes, no qual deverá reconhecer 
demandas e necessidades de saúde, bem como incorporar ações de promoção, 
prevenção, assim como ações curativas e reabilitadoras (BRASIL, 2009, p. 17). 

 

Como visto no depoimento do sujeito 8, coube ao residente buscar 

exercer a integralidade na sua clínica, reconhecendo os limites do conhecimento 

técnico em saúde restrito a poucas áreas. Ao procurar construções interdisciplinares, 

lançou mão do seu habitus próprio para que a educação física fosse incorporada nas 

ações. Essa postura ou atitude profissional que busca a integralidade pode ser 

originária da cultura cultivada e que nem todos podem adquirir por não pertencerem 

a mesma classe (BOURDIEU, 1998). Nesse sentido, podemos inferir que o campo 

da saúde pode servir à legitimação das categorias profissionais dominantes, onde os 

residentes, oriundos de diferentes origens, teriam que se adaptar às práticas 

vigentes.  

A adaptação ao pré-determinado pode ser considerada uma violência 

simbólica, na medida em que apenas as pessoas com um capital cultural mais 

qualificado teriam probabilidade de romper com as proposições do campo. Ao 

oferecer resistência ao escanteio de sua categoria profissional, o residente impediu 

a dominação de umas classes sobre outras, repercutindo na relação de forças 

existentes e no próprio impacto que gera; nesse caso, assegurando a integralidade. 

As relações de força objetivas nos territórios tendem a se replicar nas 

relações de força simbólica com o intuito de assegurar o jogo de suas intensidades. 

A distinção no espaço social em disputa também podia ser medida pela experiência 

de alguns residentes. A acumulação de capital gerava concorrência. A competência 

mais valorizada nessa estrutura podia ser monopolizada. 

Impacto teve bastante a experiência, ajudou muito nessa construção da 
Residência, da proposta, nas atividades do território.  O fato de ter pessoas 
realmente experientes foi muito importante. Facilitou muito o trabalho do meu 
Distrito. Por outro lado, essa questão de quem teve mais experiência foi usada 
como forma de ganhar poder e destaque. Teve o lado o bom de compartilhar 
essas experiências com outros residentes que não tinham, mas, por outro lado, 
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essa experiência foi usada pra ganhar poder e influência dentro da equipe 
(informação verbal)

166
. 

 

Como visto, os residentes mais experientes contribuíram nas práticas dos 

profissionais recém-formados e nas ações nas comunidades, mas também 

propiciaram separações e distanciamentos. Num jogo de relações desiguais com as 

equipes, eles tendiam a se utilizar dos seus capitais específicos para a 

hierarquização. Como sujeitos mais fracos na correlação de forças, os dominados 

tendem sempre a colocar o capital específico a que deve a sua posição no topo da 

hierarquia dos princípios de hierarquização (BOURDIEU, 1989, p. 12). 

A busca pelo poder simbólico exige práticas valorizadas por todo um 

grupo. A procura da distinção significa apontar o desvio entre as pessoas circulantes 

no campo. O poder simbólico é outro nome da distinção, diz Bourdieu. “A distinção – 

no sentido corrente do termo – é a diferença inscrita na própria estrutura do espaço 

social quando percebida segundo categorias apropriadas a essa estrutura” 

(BOURDIEU, 1989, p. 144).  

As visões de mundo também processam distinções nas concepções do 

processo saúde-doença e na expressão do cuidado.  

 
Muita gente que entrou com uma concepção fragmentada de saúde saiu com o 
conceito muito mais ampliado. Não se podia ter uma abordagem voltada apenas 
para uma parte do corpo (informação verbal)

167
. 

 
A criação de vínculos, a leitura da rede familiar, cultural e social é importante. 
Criávamos vínculos com usuários, equipamentos sociais. Escutar suas histórias 
era necessário para o acompanhamento e intervenção. Não é todo profissional 
que conduz sua prática assim (informação verbal)

168
.  

 
As visões de mundo dos residentes reproduzem a relação de forças 

objetivas. Para impor suas visões, dependeriam das lutas simbólicas e relações de 

poder incrustadas na estrutura social. O conhecimento do mundo social é o que está 

em jogo na luta política pela permanência do status quo, fragilizando os sujeitos e 

concebendo-os como passivos na sua própria vida.  

Uma visão fragmentada do fazer saúde pode ser considerada uma “luta 

ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de conservar ou de transformar o 
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mundo social conservando ou transformando as categorias de percepção desse 

mundo” (BOURDIEU, 1989, p. 14). 

Uma clínica corresponsabilizada entre profissionais e usuários está 

pautada no apoio matricial como arranjo técnico-assistencial. Para o exercício do 

apoio matricial, a construção de vínculos se configura como um importante recurso 

terapêutico, na medida em que há aposta na potencialidade do sujeito na produção 

de saúde, de si mesmo e da sua comunidade. Logo, a aplicação da escuta dos 

usuários perpassa a visão de mundo que os agentes têm do constructo social e a 

posição que ocupam.  

As modificações de visão de mundo relatadas pelo sujeito 6, 

anteriormente, refletem também que, apesar da incorporação das estruturas 

objetivas do espaço social, os agentes não tomaram o mundo social tal como ele é. 

Os residentes, negando ou lutando contra a reprodução de uma concepção de 

saúde que não está restrita apenas à cura através do medicamento, estão impelindo 

a estrutura social objetiva como natural. Segundo Bourdieu (1989, p. 141), aceitá-la 

é mais corriqueiro do que rebelar-se, fazer oposição e até mesmo colocar-se como 

antagonistas. Desse modo, as práticas de saúde dos profissionais podem contribuir 

para a construção da percepção de mundo, pelo impacto na relação com os 

usuários e com demais profissionais que partilham o trabalho. 

A chance de fragmentação do trabalho de uma Equipe de Saúde da 

Família fica aumentada com a tendência de maior responsabilidade sanitária a 

corporações. A distribuição de poder entre as corporações profissionais pode 

produzir rivalidades, a incorporação de times ou até mesmo a adoção de modos de 

organização sem interação positiva para finalidades comuns voltadas aos usuários.  

Em modos tradicionais do sistema de saúde os médicos detém herança 

de assumir cargos de chefia, gerência ou coordenação (FIOCRUZ, 2006). A 

Residência desejava construir seu arranjo de práticas a partir da experiência médica, 

embora devesse eliminar diferenças e promover interdependência entre os 

profissionais. 

 
Tinha o ideário da Residência médica, o ideário da Residência hospitalar, que é 
um contexto completamente diferente da formação para a comunidade voltada 
para as pessoas. Por conta da carga horária de 60 horas, que no processo de 
trabalho do profissional de Saúde da Família... Não existe essa carga horária... 



129 
 

 

Então, na cabeça de muita gente teríamos que dar plantão para a carga horária 
ser cumprida (informação verbal)

169
. 

O programa nasceu muito atrelado aos moldes da Residência médica (informação 
verbal)

170
. 

  

O plantão em serviços de saúde não se enquadra na perspectiva de 

formação de equipe de referência que deve acionar a rede. Na lógica de 

fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família, cabe à equipe de referência, 

composta por um conjunto de profissionais considerados essenciais na condução de 

um caso, acionar uma rede assistencial necessária para resolução do problema. O 

NASF compõe essa rede. 

 

Os estágios permitiram o conhecimento da rede de atenção em saúde, do 
funcionamento dos serviços da rede especializada, dos fluxos definidos entre os 
serviços da rede, das dificuldades enfrentadas também nesses espaços... 
(informação verbal)

171
. 

No entanto, muitas foram as tentativas de encontrar um desenho que 

acompanhasse as Residências médicas. Porém esbarravam em distintas 

coordenações, projetos político-pedagógico e comissões de acompanhamento e 

avaliação. 

 
Se fosse uma Residência só, mas isso não é possível. Formatos e objetivos 
pareciam diferentes das Residências (informação verbal)

172
.  

 
Na verdade, isso não podia nem ser oficialmente efetivado. Ministerialmente, 
digamos assim, já é separado. Eles tinham um processo de trabalho diferente do 
nosso, disciplinas separadas. Interesses e outras diferenças também (informação 
verbal)

173
. 

 

As práticas do cuidado sentiram separações, inclusive em relação à 

corporação médica e aos instrumentos escolhidos para conhecer o território. A 

territorialização é bastante utilizada por diversas iniciativas no interior do SUS, 

inclusive pelas ESF, correspondendo à organização dos processos de trabalho e 

das práticas de saúde, com atuação em uma delimitação espacial previamente 

determinada (MONKEN; BARCELLOS, 2005). 
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A multiprofissional tentava o tempo todo puxar os médicos para participar, mas 
não conseguimos. Inclusive, nas Unidades ficou enfraquecido. Eles tinham o 
interesse de fazer a territorialização num período curto, por que eles tinham já que 
começar o atendimento. Eles queriam fazer territorialização só a partir da escala 
de risco, das microáreas que eles estavam responsáveis. A gente não, vinhamos 
com a proposta de fazer de todas as equipes e microáreas. Claro, nós também 
usamos a escalas de risco para classificar as famílias. Mas não usamos só isso, a 
gente coletou outras informações, como ficha A, mapas, visitas, entrevistas, além 
de outras informações. A Residência médica queria começar logo todo o processo 
nas Unidades, mas a gente não. A gente queria conhecer mais profundamente, 
estávamos inseridos em todas as microáreas. De fato, houve separação. 
Visitamos muitas famílias, lideranças comunitárias, estreitamos laços (informação 
verbal)

174
.  

 
 O conhecimento sobre as condições de vida da população, sua história, 

sua cultura, suas redes de interlocução e associação, suas concepções de saúde e 

doença, permite entender o território enquanto espaço cheio de vida e dinamicidade. 

O processo de territorialização vivenciado pelos residentes multiprofissionais, 

segundo os relatos, possibilitou, além da aproximação com lideranças comunitárias, 

enxergar de forma mais ampliada as necessidades de saúde e a realidade dos 

jovens e suas famílias. 

 
A territorialização possibilita diagnóstico mais preciso das condições de saúde da 
comunidade e também a construção de um planejamento local de saúde. 
Fortalecê-la significa substituir práticas tradicionais de assistência, com foco na 
doença, por novo processo de trabalho, com foco na saúde, comprometido com a 
promoção da qualidade de vida da população, a prevenção de doenças e com a 
integralidade e resolubilidade da assistência (BRASIL, 2009, p. 70). 
 

Na agenda de trabalho das ESF e do NASF, as visitas domiciliares são 

um espaço privilegiado para diálogos e produção desses saberes, a fim de 

proporcionar um atendimento efetivo aos usuários dos serviços de saúde. A 

presença do profissional nos domicílios permite um contato mais real com as 

condições de habitação, saneamento, hábitos de vida e dinâmica familiar para 

auxiliar no projeto terapêutico e no vislumbrar de parcerias intersetoriais. As visitas 

realizadas durante a territorialização contribuíram no planejamento das ações e na 

aproximação entre usuário, família, comunidade e serviço.  

Mas, as relações socioafetivas vividas no ambiente de trabalho podem 

exercer influência na realização de visitas e práticas profissionais. A 

interdisciplinaridade, a responsabilidade mútua e o acompanhamento compartilhado 
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sugerem espaços de discussão de casos e formulação de projetos terapêuticos. A 

troca de saberes e de práticas em ato possibilitam experiências. Portanto, é 

essencial a necessidade de estabelecer espaços rotineiros de diálogo, construção 

coletiva e negociação do processo de trabalho.  

 
Deveríamos discutir relações profissionais dentro do grupo, mas as relações 
pessoais começaram a interferir dentro da organização desse grupo. Os motivos 
devem ter sido pessoais porque na prática não existiam motivos aparentes. Estava 
todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo curso, buscando a 
mesma formação. Daí, chegou um momento do caminho que rachou. As pessoas 
começaram a não se respeitar mais, as pessoas começaram a não ser mais 
tolerantes a certos tipos de atitudes. A realidade foi essa, pessoas que não 
dialogavam, que não se respeitavam e só sentavam pra conversar se fosse à 
respeito de alguma coisa do grupo como um todo. O processo de trabalho 
totalmente diferente, com ações diferentes dentro de um mesmo ideal de saúde. 
Por exemplo, se uma visita demandasse intervenção de outro profissional, era 
melhor identificar a necessidade para a equipe e não para o grupo (informação 
verbal)

175
. 

As dificuldades nas relações socioafetivas apresentadas pelo sujeito 2 

trouxeram prejuízos ao compartilhamento do trabalho na equipe NASF-R. Favorecer 

processo de trabalho em equipe na perspectiva da prevenção, promoção, tratamento 

e reabilitação não é uma tarefa fácil. A predisposição dos agentes é crucial para um 

melhor direcionamento da atuação nos territórios, visando a otimização dos recursos 

de saúde. A responsabilidade na cogestão deve ser acompanhada pelos 

responsáveis que coordenam esses processos para que o trabalho tenha êxito. No 

entanto, não foram verificados nos depoimentos o indicativo de atores que mediaram 

esses conflitos e dificuldades de relacionamento que interferiam nas práticas dos 

residentes. 

Em qualquer espaço profissional, é fundamental a promoção de espaços 

de escuta das dificuldades no cotidiano complexo do trabalho. A criação de 

ambientes de apoio e suporte para os profissionais das ESF pode fortalecer as 

relações de trabalho, o que tem resultado no cuidado junto à população. Como 

proposta dos residentes, houve a implantação de um grupo de cuidado voltado para 

ACS, estes que convivem diariamente com o sofrimento dos usuários.  

  
O perfil dos profissionais que compunham o grupo de residentes era de trabalhar 
na perspectiva da promoção da saúde e da prevenção dos agravos e o 
grupo enxergava a educação em saúde como ferramenta para estimular o 
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compartilhamento de saberes, a problematização das dificuldades e a 
identificação de potencialidades no território (informação verbal)

176
.  

 
O grupo de cuidado teve intuito de melhorar vínculos afetivos, de trabalho 

e os processos de humanização. A humanização das relações entre os 

componentes das equipes favorece a recuperação ou o exercício do respeito. 

Relações de respeito do profissional com ele mesmo, com os colegas de trabalho e 

com os usuários podem evitar que as práticas deixem de ser compartilhadas. O 

processo de trabalho deve ser estruturado de modo a tornar mais horizontais as 

relações entre os trabalhadores e permitir que a atuação das equipes de saúde não 

sirva para reforçar as distribuições desiguais de poder e perpetuar forças objetivas. 

 
Ali a gente lidou com pessoas influentes, pessoas que podem apresentar 
oportunidades um pouco maiores. É até compreensível que alguns residentes 
queiram obter esses status. Algumas vezes assumiam personagens mesmo, de 
mencionar muito algumas atividades que não tenham sido tão exitosas assim. Se 
mostravam solícitos o tempo todo, como se fosse uma cena (informação 
verbal)

177
. 

Havia pessoas que frequentavam reunião de equipe, por exemplo, reuniões 
importantes, que estivesse algum coordenador. Então, assim, em relação ao 
trabalho, provavam seu lugar em momentos que fossem cruciais, certo? O 
interesse era ter algum lugar dentro da gestão. Então, você tinha que se mostrar, 
aquela atividade tinha que ter aquela pessoa vendo, entendeu? Então, aconteciam 
visitas ao Distrito constantes, convites para determinadas atividades que iríamos 
realizar. Enfim, para absorção mesmo de trabalho, interesse para emprego 
(informação verbal)

178
. 

 

Desse modo, as ações realizadas pelos residentes de algum modo eram 

apresentadas como cerimônias onde estes assumiam uma postura profissional 

desejável ou esperada de congratulações. Para Bourdieu (1989, p. 87), os agentes 

entram na pele da personagem social que, fazendo o que deles se espera e o que 

eles esperam de si. Nem por isso são atores, destaca o autor, mas desempenham 

papéis para alcançar expectativas pessoais e profissionais. 

 O investimento na Residência pode estar vinculado ao retorno que se 

pode obter com o título escolar, notadamente no mercado de trabalho. Como alerta 

Bourdieu, o título “permite estabelecer taxas de convertibilidade entre capital cultural 

e o capital econômico, garantindo o valor em dinheiro de determinado capital 

escolar” (BOURDIEU, 1998, p. 79). As vantagens de estar na modalidade formativa 
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precisavam ser aparentes. Todavia, nem todos os residentes conseguiram 

desempenhar os papéis e funções encenados ou esperados no seu próprio lavoro.  

 

Foi muito difícil o trabalho interdisciplinar. Durante a Residência, eu não consegui 
sair do meu núcleo profissional. Todo mundo falava tanto em trabalhar 
interdisciplinarmente, em sair das suas “caixinhas” e isso não aconteceu. Se 
falava muito em saúde coletiva, na promoção da saúde, na perspectiva coletiva, 
mas nunca ninguém na prática conseguia sair disso. Ninguém conseguia fazer 
ações de promoção pensada na saúde pública. Na prática não se conseguia, 
acabava se desenvolvendo ações individualizadas. No segundo ano, quando 
estava mais organizada, no final da Residência, a gente conseguiu fazer ações de 
promoção da saúde e colocar em prática aquilo que a gente queria fazer desde o 
início no Distrito (informação verbal)

179
. 

A prática do cuidado multiprofissional é um processo de interação social 

que exige intensa reciprocidade em determinado campo. No segundo ano, podemos 

inferir que os grupos de residentes possuíam maior nível de confiança e 

reconhecimento de profissionais e usuários. Logo, a existência de capital social 

favoreceu a promoção de atividades de educação em saúde reais e condizentes 

com a energia depositada nas suas realizações. As relações duradouras propiciaram 

a constituição de um conjunto de acúmulos aos residentes, além de consentimentos 

sociais, permitindo qualificar e potencializar suas ações. Quanto mais amplo o 

conhecimento e a relação entre sujeitos, mais eficaz será o capital na efetividade de 

ações, evidentemente. 

A gente tentava planejar junto com a Equipe de Saúde da Família, porém, por ser 
uma equipe muito carregada, ela deixava muito a cargo da gente. “O que vocês 
quiserem fazer a gente apoia, a gente tá junto.” Era como se ela concordasse, 
mas ela não conseguia fazer junto, pelo pouco tempo, pela correria do trabalho. A 
gente sempre fazia sozinho muita coisa, embora tivesse todo o apoio deles. Mas, 
a participação em si a gente não conseguia. O apoio sim, o apoio conseguia, mas 
a presença não (informação verbal)

180
. 

 
Com as eleições de 2011 para a PCR, o município passaria por 

recomposições das equipes NASF, mudanças de gestores e modificações em 

quadros, inclusive aqueles ligados à Gerência de Atenção Básica. Imbuídos pelo 

desejo de absorção, os residentes espontaneamente visitaram assessores, diretores 

de Distritos e responsáveis pelas coordenações de programas que tinham 

aproximação, com intuito de garantir uma atividade remunerada e ter o 

reconhecimento da atuação da Residência nos espaços de inserção.  
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Eu acho que a gente contou com grupo da gente. A gente achou que o trabalho 
que a gente tinha feito era suficiente para garantir absorção pela própria prefeitura. 
Com tudo que tínhamos feito a gente achava que seria tranquilo. Achou que tinha 
vaga, então a gente foi na diretoria do distrito (informação verbal)

181
.   

Apesar das relações estabelecidas, a maior parte dos residentes não foi 

aproveitada nos territórios, mesmo tendo ciência da disponibilidade de vagas e 

cargos ociosos. Promessas foram proferidas sem cumprimento e alguns residentes 

relatam as dificuldades financeiras e de incorporação no mundo do trabalho. 

  
Poucos tiveram como continuar a atuar na Atenção Básica, pelo menos nos 
meses que se seguiram após a conclusão do curso. Alguns tiveram dificuldade até 
para se inserir no mercado de trabalho, independente do nível de Atenção. 
Quando conseguiram, o salário tinha um valor mais baixo do que o valor da bolsa 
que recebiam na Residência (informação verbal)

182
. 

 

Mesmo com os descontentamentos inesperados, as horas do processo de 

formação mostraram o apreço flutuante na área da saúde, onde sete dos 

entrevistados relatam que assumiram vínculos empregatícios e vagas na pós-

graduação stricto sensu decorrente da experiência vivida nos dois anos. 

 

A Residência é valorizada. O profissional com Residência tem a mesma 
pontuação curricular que o mestre (informação verbal)

183
. 

  
A respeito dos vínculos e sentimentos construídos com o programa de 

Residência após seus egressos, os residentes trazem de positivo o contato com 

tutores, a participação nos cursos de graduação da UFPE além das proximidades 

proporcionadas no período. 

 
A relação com o programa não é muita, o que eu tenho é uma relação com a 
tutora que ficou, tanto que houve algumas mudanças na graduação e hoje tem 
uma disciplina de saúde coletiva. Ela me chamou pra construir junto, pra sentar 
junto para discutir sobre o campo de prática, da vivência que tive antes e como 
profissional hoje. Pra mim, foi um produto positivo as relações que ficaram e poder 
contribuir para a formação acadêmica. O resto da relação que eu tenho é com 
quem está residente hoje, mas por relação pessoal ou por encontrar em alguns 
momentos no território (informação verbal)

184
. 
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Eu fui convidada pra participar de momentos com novos residentes, pra falar 
sobre o processo de trabalho da Residência, da nossa experiência enquanto 
residente. Alguns residentes tenho uma relação mais próxima, tiro algumas 
dúvidas e ajudo em alguma coisa e ofereço referências. Da Residência eu 
mantenho a relação com a tutora e estamos com um grupo de pesquisa 
(informação verbal)

185
. 

 

Contudo, um fator limitante presente nas falas dos sujeitos diz respeito à 

falta de estrutura física oferecida pela SMS e pela UFPE. A despeito disso, os 

profissionais das USF dividiam espaços e procuravam comportar os residentes na 

estrutura que detinham para o cuidado. 

 
Em relação à estrutura física, não houve um preparo certo. Muita gente ficava em 
uma salinha fechada, pegava sala emprestada pra gente se reunir, montar nosso 
trabalho. Nas próprias Unidades não tinha muita estrutura pra gente, as salas 
eram pequenas, não eram nem pequenas, mas eram pequenas pra receber tanta 
gente. Nós éramos mais 10 em cada Unidade, então, ficava pequena. Em 
contrapartida, as equipes acolheram a gente. Eles diziam “vocês ficam aqui nessa 
sala, a gente dá um jeito”. Isso aconteceu, pelo menos, no Distrito em que eu 
fiquei. “Vocês ficam nessa sala”, essa é a sala dos residentes”. Então, assim, a 
equipe em si ajudava. Em relação à Universidade, sempre se dava um jeitinho. A 
gente ia fazer uma reunião, como eu disse, ficava numa sala emprestada 
(informação verbal)

186
.  

Apesar das dificuldades, os residentes deram continuidade ao processo 

formativo, procurando alternativas para a superação. Organizavam ações em 

diversos equipamentos sociais, visitas a museus, parques, além de reuniões de 

equipe e com a comunidade fora da estrutura das USF. As atividades dos grupos de 

educação em saúde também foram promovidas nas casas dos participantes. Na 

Universidade, faziam reuniões em bancos do campus, nas bibliotecas e em Centros 

Acadêmicos sem vínculo com o programa. Reuniões de equipe de residentes eram 

feitas em domicílios para possibilitar o prolongamento dos encontros e definição de 

agendas semanais. Eram solicitados à prefeitura toldos, veículo coletivo para 

transporte, mesas, cadeiras e material de consumo. Os residentes também 

utilizavam para seu trabalho materiais de próprio custeio. 

Segundo Bourdieu, existe no mundo social uma série de instituições que 

produzem o efeito de tornar aceitável a distância entre a verdade objetiva e a 

verdade vivida.  No mundo universitário, em especial,  
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[...] encontram-se, por exemplo, neste campo particular, os sistemas de defesa 
coletivos que – em universos em que cada um luta pelo monopólio de um mercado 
no qual não há como clientes senão concorrentes, e em que a vida a vida é por 
consequência muito dura – permite que cada um se aceite a si mesmo aceitando 
os subterfúgios ou as gratificações compensatórias oferecidas pelo meio. É esta 
dupla verdade, objetiva e subjetiva, que constitui a verdade completa do mundo 
social (BOURDIEU, 1989, p. 53). 

Mesmo aceitando as adversidades de estrutura física e não provocarem 

mudanças imediatas até a sua saída187, de forma unânime, os residentes 

entrevistados alegam o importante papel que tiveram na construção da Residência. 

 
A gente conseguiu deixar uma estruturação mínima, principalmente na área da 
comissão pedagógica, eu acho que foi onde a gente teve mais contribuição a 
deixar. Uma necessidade de formação em relação a disciplinas, eu acho que a 
gente influenciou de certa forma nisso (informação verbal)

188
. 

Quando a gente chegou não havia uma definição de como seria construída os 
trabalhos dos residentes, e isso foi sendo construído aos poucos durante o 
trabalho e a participação dos residentes. Esse processo se estendeu até o fim da 
Residência, desde a chegada da Residência até a obtenção da declaração. 
Realmente foi tudo construído e mesmo após esses dois anos muita coisa ficou 
ainda com essa indefinição. Mas, com certeza, as outras turmas que chegaram 
após esses dois primeiros anos não viveu o mesmo processo (informação 
verbal)

189
. 

A gente pôde contribuir com o andamento do programa, com nossas 
contribuições, inquietações e as buscas pelas soluções dos problemas que a 
gente identificava.  Talvez as outras turmas tenham colhido frutos disso, do que foi 
construído a partir da gente. A gente não conseguiu ver tanta efetividade em 
algumas questões, mas para as outras turmas pode ter contribuído (informação 
verbal)

190
. 

 
Embora reconheçam as oportunidades vivenciadas através da 

modalidade de formação, há residentes que relataram que a Residência não 

conseguiu atingir todas as suas expectativas. Havia ilusão de como seriam as 

práticas, embora a dinamicidade dos territórios peça a reorganização dos processos 

de trabalho diante da perspectiva de gestão democrática e participativa no SUS. 

 
A questão da teoria mesmo. Eu me apaixonei por saúde coletiva e queria estudar 
uma pouco mais sobre Saúde da Família, foi nessa perspectiva que a Residência 
não superou as minhas expectativas. Acho que trabalhou muito pouco a questão 
epidemiológica de cada área que a gente foi inserido. Foi pra isso que eu fiz a 
Residência, eu queria experiência, trabalhar na comunidade. Falou tanto em 
territorialização, falou tanto do espaço social, da leitura do espaço. Mas, as ações 
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 O Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE aprovou a construção de um prédio para 
as Residências em Saúde em reunião no ano de 2013.  
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 Entrevista realizada com o sujeito 3 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
189
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 Entrevista realizada com o sujeito 2 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
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são planejadas em cima do perfil da comunidade, acho que isso deixou um pouco 
a desejar, foi mal trabalhado. Os dados que a gente conseguiu coletar com a 
territorialização eram muito ricos e foi muito pouco trabalhado, incentivado 
(informação verbal)

191
. 

 
Ao terminar a minha graduação eu tinha, muito mais do que eu tenho hoje, aquela 
ilusão da saúde pública. Talvez por não ter uma vivência prévia mesmo, eu tinha 
toda aquela ilusão do trabalho, de prevenção, promoção da saúde, e que na 
prática, posteriormente, me mostrou que as coisas não são levadas como nas 
políticas, que a gente tem que se virar com o que tem, tem que fazer a prevenção, 
tem que fazer a promoção. Mas a teoria é bem diferente da prática. Mesmo sendo 
esse um dos motivos que me levaram a fazer a Residência (informação verbal)

192
. 

 

Há espaços adequados para a transposição dessas limitações. Se as 

políticas de saúde não funcionam, onde podemos lutar pela sua efetivação? De que 

modo os residentes contribuíram no fortalecimento e consolidação dos sistemas  e 

vigilância sanitária relativos à área de abrangência? O que a expectativa não 

correspondida causou? 

 
Posso dizer que tive muitas dificuldades do ponto de vista do processo de 
trabalho. A experiência da Residência deixou uma herança do como fazer que 
repercutiu diretamente na minha construção enquanto profissional da ponta. O 
trabalhar em equipe, a perspectiva de trabalhar com um objeto de trabalho amplo, 
que envolvia a promoção e a prevenção, que se pautava na educação em saúde, 
na pedagogia da problematização e da autonomia dos sujeitos era algo comum 
para mim, mas não para o espaço que eu ocupava enquanto profissional. O 
resultado foi dificuldade para trabalhar na equipe na qual estava inserida e nas 
equipes as quais eu oferecia retaguarda (informação verbal)

193
. 

  
A dominação não tem direcionamento, e os agentes dão sua contribuição 

por meio da relação que se estabelece nas suas expectativas no campo de lutas.  

“Quer queiram quer não, quer saibam quer não” (BOURDIEU, 1989, p. 86), as 

expectativas objetivas, inclusive dos dominados, exerce dominação. A subordinação 

acontece mediante a concordância de imacular as práticas instauradas, “entre a sua 

vocação subjetiva (aquilo para que se sentem feitos) e a sua missão objetiva (aquilo 

que deles se espera)” (BOURDIEU, 1989, p. 87), numa forma de destinar os 

residentes à convicção resignada de que nada pode ser feito. 

 

A gente sabe que a formação do profissional da graduação não era para entender 
de como trabalhar uma equipe, a gente sabe que essa formação é feita, 
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 Entrevista realizada com o sujeito 1 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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 Entrevista realizada com o sujeito 8 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
193

 Entrevista realizada com o sujeito 5 no ano de 2013, autorizada por assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - como no modelo do Apêndice A deste trabalho. 
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infelizmente, em uma pós-graduação. Hoje até que existemcertas mudanças 

(informação verbal)
194. 

 
Vislumbrar mudanças e possibilidades de novas formas de fazer saúde é 

papel da Residência. Logo, o seu desafio não era só materializar práticas mais 

qualificadas, mas sim de provocar ressignificações levando em conta os contextos e 

os condicionantes sociais. Para tanto, é importante compreender que a 

ressignificação não é uma tarefa exclusiva das práticas no cuidado à saúde dos 

residentes. Um desafio coletivo estava constituído para imbricar na realidade dos 

profissionais que se pretendia transformar. 

 

Eu acho que a gente, mesmo que de forma embrionária, conseguiu mexer um 
pouco com a forma que os profissionais lidavam com o seu próprio trabalho. Eram 
pessoas novas que estavam lá, cabeças diferentes, outras visões de saúde, 
propondo novas formas de trabalho. Eu acho que a gente pôde contribuir. 
Contribuir para que alguns olhares fossem diferenciados, o posicionamento fosse 
diferente, e ter alguma ação diferente (informação verbal)

195
. 

 

A Residência foi a experiência profissional que eu não tinha. Então, assim, esse 
contato com o serviço foi muito importante pra mim. Hoje eu consigo perceber 
toda a proposta do NASF. Hoje eu pratico o acolhimento, assim, no meu trabalho, 
e vejo o quanto a Residência foi importante sim, inclusive na pesquisa que estou 
participando (informação verbal)

196
.  

 

Contudo, o sujeito 6 não percebeu mudanças significativas nas práticas 

do cuidado das ESF, mas identificou aproveitamentos diferentes dos residentes no 

período da formação.  

Com relação aos serviços, pelo menos no Distrito que fiquei eu não vi muita 
mudança, seja no processo de trabalho das equipes, no posicionamento dos 
profissionais, eu não vi muita mudança. Mas, acho que todo mundo saiu daquela 
Residência com uma experiência bastante positiva, embora algumas pessoas 
tenham saído com uma classificação um pouco melhor por conta da postura 
dentro da Residência, de participar mais e serem mais ativos (informação 
verbal)

197
. 

Para Bourdieu (1989), o espaço construído na base da distribuição do 

capital tem mais chance de permanecer, mas isso não exclui o fato de que os 

espaços possam ser organizados segundo outros princípios de divisão,  fomentando 
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o distanciamento dos agentes pela distribuição desigual do capital. Apoiado em 

Marx, o investimento no próprio trabalho não vislumbra ganhos apenas monetários é 

[...] efeito da ilusão constitutiva da participação num campo, contribui para tornar o 

trabalho aceitável para o trabalhador apesar da exploração; ele contribui até para 

uma forma de auto-exploração. Este investimento na própria atividade, que faz 

com que esta possa ser vivida como livre e desinteressada em referência a uma 

definição restrita do interesse, identificada com o ganho material, com o salário, 

supõe de facto uma acordo tácito infraconsciente entre as atitudes e a posição 

(BOURDIEU, 1989, p. 98). 

Nesse sentido, no espaço de relações as ocupações e mudanças de lugar 

demandam muita dedicação, trabalho, acumulação de capital e, sobretudo, tempo.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizar esta pesquisa proporcionou profundas revisitações e 

ressignificações do vivido.  Enquanto integrante do corpo de sujeitos que participou 

da constituição da primeira turma, pude compreender a minha experiência na 

REMUSF com outro olhar. Executar as entrevistas proporcionou não apenas 

releituras dos acontecimentos, mas enxergar a consistência das relações de poder 

presente nos silêncios e nas exaltações das falas. 

No entanto, o início desse trabalho não pode ser enxergado somente pelo 

nascedouro na experiência de vida do pesquisador e apropriação acerca do tema. A 

experiência e a aproximação com a modalidade de Residência foram importantes, 

mas a teoria de Pierre Bourdieu que conseguiu proporcionar um quadro teórico 

consistente para desvelar a construção da educação permanente como objeto. 

Num diálogo multirreferencial entre duas áreas do conhecimento, saúde e 

educação, o marco temporal e o cenário investigativo escolhidos não permitiram 

fronteiras entre o vivido e o que pode estar se processando nos dias atuais. 

Portanto, Bourdieu nos oferece uma série de questões que podem servir para a 

construção de indicativos de compreensão da realidade e de produção do 

conhecimento. 
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A consolidação da Residência Multiprofissional é um processo em 

construção, sujeito da sua recém-criação na UFPE. Diversos foram os sujeitos que 

atuaram como colaboradores da formação da sua primeira turma, dentro do cenário 

nacional de implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

No entanto, não nos cabe julgar o mérito das ações e escolhas, 

interessadas ou não, dentro dos espaços da REMUSF. O interesse da pesquisa 

voltou-se para a verificação das relações de poder vividas pelos trabalhadores no 

jogo de interesses e campos de forças presentes na formação em saúde. 

As práticas pedagógicas, de gestão e do cuidado estavam permeadas por 

intencionalidade, trazendo disputas, alianças e contradições. As ações no processo 

de formação da Residência manifestaram distintos projetos de saúde e de sociedade 

de seus participantes. A participação de todos na condução de suas atividades era 

essencial. Contudo, a construção não teve o compromisso de participação massiva, 

apesar dos esforços democráticos pretendidos.  

A dificuldade de integração das Residências Médica e Multiprofissional 

demonstra também um desafio a ser enfrentado para alcançar a integralidade. O 

trabalho multiprofissional no SUS é um modelo contra-hegemônico e necessita de 

compromissos para além de discursos retóricos, como encontrados na interpelação 

dos dados. Os médicos não se constituíram como sujeitos principais da REMUSF, 

mas as demais categorias que não são reconhecidas socialmente na Atenção 

Básica enfrentaram percalços para demonstrar seu papel no setor sáude. 

A Residência enquanto proposta intentou a aproximação das suas 

instituições promotoras, buscando inserir todos os envolvidos na discussão da 

formação dos trabalhadores e sobre o modelo de atenção à saúde do Recife. No 

entanto, algumas pactuações não estavam muito claras e permitiram não apenas 

novos caminhos, mas desgastes no desenvolvimento da aprendizagem.  

Neste desafio do processo de habilitação para o trabalho na Atenção 

Básica e na Estratégia Saúde da Família, os sujeitos vinculados à Residência 

encontraram dificuldades no modelo de ensino da IES, da efetivação da reorientação 

do modelo de atenção e no comprometimento com a ordenação para a qualificação 

do SUS. A violência simbólica caminhou neste processo de construção e de ação 

pedagógica impondo rivalidades entre sujeitos, corporações e segmentos. 
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A composição do espaço de interação da Residência estava 

antecipadamente determinada com algumas exclusões, taxas de representação, 

diferentes categorias e probabilidades de acesso ao local da palavra. Para tentar 

impor suas visões de mundo no espaço de interação, os agentes acumularam forças 

de sua participação no campo hierarquizado objetivamente e disputaram 

reconhecimento do capital que detinham.  

Apesar das lutas ininterruptas, os ocupantes de posições dominadas e 

dominantes da Residência não se constituíram em grupos antagonistas. De algum 

modo, a construção da REMUSF convergiu para o sentimento de unidade entre os 

seus participantes, na medida em que o campo conseguiu se organizar com posse 

de um amplo capital. A titulação como residente pode ter servido para esta 

unificação. 

Podemos encontrar a produção de atos de cuidado que visam modificar a 

realidade dos territórios e dos próprios sujeitos, ressaltando o protagonismo 

comunitário e as perspectivas para a continuidade do desenvolvimento do SUS. 

Apesar do panorama desfavorável de acompanhamentos ministeriais (MEC e MS), a 

Residência conseguiu impactar a formação de profissionais em confluência com as 

relações de poder que permearam seus dois primeiros anos. 

A organização dos processos de trabalho e as concepções que dizem 

respeito às práticas no cuidado são fulcrais para o fortalecimento do SUS, 

considerando a altivez dos trabalhadores, a qualificação e o acesso aos serviços. A 

multiplicação de agentes com habitus emancipadores promovida pela REMUSF é 

necessária para o rompimento do ciclo de reprodução de trabalhadores com 

acumulação apenas técnica. É importante reconhecer os avanços iniciais no seio da 

UFPE e na rede de serviços da Secretaria Municipal diante da consecução do 

programa e do objeto comum de investimento. 

Foi possível enxergar que o capital cultural dos sujeitos pôde ser 

ampliado, beneficiando outros indivíduos, impactando o sistema de formação e 

fomentando um novo habitus profissional, embora as hierarquias sociais também 

estivessem presentes nas hierarquias escolares.  

Pelo aperfeiçoamento das estratégias de ação, a REMUSF possuiu todos 

os indicativos que caracterizam os conceitos na perspectiva bourdiana, diante dos 

interesses específicos, regras de funcionamento, estrutura de lutas e convergências 

entre os sujeitos. 
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Em outras palavras, o sistema educacional fundamentado na teoria da 

reprodução deixa algumas questões abertas para que cada campo possa 

desenvolver uma arquitetura de atuações e relações. Compreender a forma como a 

REMUSF se desenvolveu nos faz refletir sobre o papel de cada campo na formação 

de trabalhadores, através de seus agentes e contexto social. 

Neste sentido, é preciso discutir a regulação da formação, e não apenas o 

provimento de políticas indutoras de educação permanente para que tenhamos 

disponíveis profissionais com capital social que promova instrumentos de 

acumulação de capital cultural que se contraponham à manutenção da estrutura 

social. A articulação com outros programas de Residência também se constitui como 

relação de troca importante, não para amplificar seu prestígio, mas para evitar o 

descompasso de indefinições e modos de organizar as atividades que serão 

conduzidas. 

O permanente chamado nacional de apoio a novos programas de 

Residência em área prioritária, com recursos do Governo Federal, amplia o número 

de sujeitos beneficiados pelo processo formativo e provoca-nos a aplicar a 

ordenação na perspectiva de rede de atenção à saúde voltada às necessidades da 

população. Para tanto, a demografia da formação destes trabalhadores precisa ser 

investigada, tendo em vista que o recrutamento de especialistas em base de dados 

não é exercida e a absorção dos egressos nos campos de trabalho tem acontecido 

em muitas realidades198. 

Trabalhos de finalização do curso da primeira turma exprimem marcas 

deixadas pela REMUSF e visam à disseminação de experiências para outros 

programas, inclusive trazendo no seu bojo as repercussões da inserção do 

programa nos espaços de atuação.  No sentido de montar uma rede de parceiros, o 

matriciamento acerca das práticas da Residência pode propiciar trocas de 

aprendizagem e solidariedade junto a outras instituições. 

Por fim, a produção do conhecimento crítico através da pesquisa em 

educação nos permitiu explorar as reflexões de Bourdieu na constituição da 
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 Na homologação do concurso para provimento de cargos da Secretaria de Saúde do Recife, de 
acordo com o edital publicado no Diário Oficial do município Nº 16, de 07 de fevereiro de 2012, 16 
(dezesseis) residentes da REMUSF foram aprovados, entre primeira e segunda turmas, o que ratifica 
que os serviços de saúde têm aproveitado os recursos humanos que eles próprios investiram força de 
trabalho. No total, 80% dos residentes matriculados na primeira turma participaram do concurso. 
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REMUSF e nos emaranha em um questionamento final: a educação permanente 

pode desafiar estruturas e mentes detentoras de poder econômico, social e 

simbólico nas instituições ou apenas reproduzir as hierarquias presentes nos 

campos?  
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APÊNDICE A - Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa de mestrado intitulada A 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO: um olhar dos primeiros 

egressos. O estudo desenvolvido no Núcleo de Teoria e História da Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE tem por objetivo compreender 

a Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal de 

Pernambuco e as relações de poder instituídas na formação dos trabalhadores de 

saúde, sob o olhar dos egressos da primeira turma. Enquanto procedimento, será 

utilizada a história oral como metodologia, recorrendo à técnica da entrevista aberta 

para coleta de dados. Após o processo de transcrição da entrevista e produção dos 

dados, você receberá uma cópia da dissertação para a conferência do texto, a fim 

de autorizar sua publicação, inclusive em diversos meios de comunicação. 

Ciente do objetivo e procedimentos aos quais serei submetido, firmo meu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar da pesquisa para fins da 

Dissertação de Mestrado da acadêmica Hercília Melo do Nascimento, Ficando claro 

que, anteriormente à autorização de publicação, posso retirar o CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO para deixar de participar do estudo. Declaro, por fim, 

ciência de que todas as informações coletadas tornam-se confidenciais, guardadas 

por sigilo ético. 

______________________________                       ______________________ 

Assinatura do voluntário                                                           Local e data 
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APÊNDICE B - Roteiro para a entrevista 

 

 

DADOS 

Nome: 

Data de nascimento: 

Profissão: 

Instituição: Ano: 

Experiência: 

 

1. Pactuações iniciais 

- Comissão da Residência; 

- Escolha da ênfase em Saúde da Família; 

- Integração com a Residência médica; 

- Definição das categorias profissionais para o programa de Residência; 

- Construção do projeto submetido ao Ministério da Saúde; 

- Aprovações do projeto nas instâncias superiores: Conselho Departamental do 

CCS, Câmara de pós-graduação, Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa etc.; 

- Articulação com os conselhos profissionais; 

- Reuniões/Visitas de membros da comissão com Ministério da Educação e 

Ministério da Saúde; 

- Reuniões com a administração central da Universidade Federal de Pernambuco e 

a Secretaria Municipal da Saúde; 

- Relação com outros programas de Residência; 

- Escolha das Unidades de Saúde da Família; 

- Seleção de tutores e preceptores; 

- Formação de tutores e preceptores. 

 

2. Processo seletivo e matrícula 

- Recorrência à Comissão de Vestibular (COVEST) da Universidade Federal de 

Pernambuco; 

- Formulação do edital; 

- Formulação da prova escrita; 

- Inscrição no processo seletivo; 
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- Realização da prova escrita; 

- Avaliação curricular; 

- Bancas de avaliação e prova oral; 

- Matrícula dos residentes. 

 

3. Início do programa de Residência 

- Aula inaugural e acolhimento; 

- Regimento interno; 

- Reuniões de estruturação; 

- Comissões: Comissão de Ensino-serviço, Comissão pedagógica e Comissão 

Científica; 

- Entrada nas Unidades de Saúde da Família; 

- Recepção da proposta da Residência pelos profissionais de saúde e comunidade; 

- Territorialização; 

- Oficinas de planejamento com as equipes. 

 

4. Rede de saberes 

- Apresentação de situação-problema; 

- Oficinas de avaliação e planejamento mensais; 

- Palestras. 

 

5. Relações Interinstitucionais/Intrainstitucionais 

- Articulação com programas de Residência sem vínculo com a Universidade Federal 

de Pernambuco; 

- Integração com a Residência Médica; 

- Relação com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

 

6. Atividades de campo 

- Trabalho multiprofissional; 

- Acompanhamento dos preceptores. 

 

7. Atividade de núcleo 

- Atuação no núcleo de saber profissional; 

- Acompanhamento dos tutores; 
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- Reuniões de núcleo; 

- Articulação com a graduação. 

 

8. Atividades semanais/mensais 

- Organização semanal/quinzenal; 

- Diário de campo; 

- Distribuição da carga horária; 

- Relação com gestores e Rquipes de Saúde da Família; 

- Relação com a sua equipe de residentes; 

- Relação com os residentes do programa (R1 e R2); 

- Relação com as famílias e a comunidade; 

- Relação com os equipamentos sociais e as lideranças comunitárias; 

- Grupos de educação em saúde; 

- Reuniões de equipe e com a comunidade. 

 

9. Formação teórica e teórico-prática 

- Disciplinas; 

- Estágios obrigatórios e optativos; 

- Eventos/Conferências. 

 

10. Participação política 

- Engajamento nos movimentos sociais e de saúde; 

- Representação em comissões, colegiados e outros espaços de decisão; 

- Manifestações e atos organizados; 

- Reuniões do colegiado; 

- Participação em comissões e grupos de trabalho; 

- Relações com a coordenação do programa. 

 

11. Avaliação 

- Oficinas anuais de avaliação; 

- Auto-avaliação; 

- Avaliação dos atores e instituições formadoras. 
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12. Conclusão 

- Trabalho de Conclusão de Curso; 

- Absorção profissional; 

- Certificação; 

- Relações com atores da Residência; 

- Laços com o programa. 

 


