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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar como na produção do Serviço Social o tema 

estágio supervisionado vem sendo apresentado. Para tal, elencamos tendências apresentadas 

nas publicações dos últimos cinco anos a partir da realização de análise das produções 

teóricas da Revista Temporalis, a saber, de 2013 até 2018 por compreender que neste período 

a discussão sobre estágio vem sendo amadurecida teoricamente. A escolha desta revista se 

deu pelo fato de que, ela está vinculada a uma instituição de ensino e pesquisa, a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e como entidade representativa 

no campo hegemônico da profissão contribui para a socialização de conhecimentos. Optamos 

como caminho metodológico a pesquisa bibliográfica. Desta forma, nosso trabalho apresenta 

a formação profissional em serviço social no Brasil enquanto um país capitalista dependente 

fazendo uma discussão panorâmica do processo de mercantilização da educação superior. Em 

um segundo momento percorremos o caminho da formação profissional discutindo o projeto 

ético- político. O trajeto escolhido foi revisitar o currículo mínimo de 1982 até a elaboração 

das Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. Ao entramos no campo de pesquisa 

buscamos trazer o debate contemporâneo acerca do estágio supervisionado. Desta forma, 

elencamos as tendências que foram localizadas nas publicações da Revista Temporalis que 

tratam sobre a supervisão de estágio.   

 

PALAVRAS-CHAVE: PROJETO ÉTICO-POLÍTICO, DIRETRIZES CURRICULARES, 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ESTÁGIO SUPERVISIONADO. 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to investigate the theoretical production of Social Service about the 

theme supervised stage. One of our objectives was to list the trends presented in the 

publications of the last five years. To do so, we analyze the productions of Revista Temporalis 

in the last five years, between 2013 and 2018. For this purpose, we conducted an analysis of 

the theoretical productions of the Revista Temporalis in the last five years, from 2013 to 2018 

To that end, we conducted an analysis of the theoretical productions of Revista Temporalis in 

the last five years, from 2013 until 2018, because we understand that during this period the 

discussion about the stage has matured. We chose the qualitative and bibliographic research 

methodological path. In this way our work presents the professional training in social service 

in Brazil as a dependent capitalist country we hold a panoramic discussion of the process of 

commercialization of higher education. In a second moment, we went through the training 

course discussing the ethical-political project, revisited the minimum curriculum of 1982 until 

we had the 1996 ABEPSS Curriculum Guidelines. As we entered the field of research, we 

sought to bring the contemporary debate about to the supervised stage. In this way, we list the 

trends that were found in the publications of Temporalis Magazine that deal with the 

supervision of internships, recovering the conception of internship that was located in the 

researched publications and revisited how the principles of the ABEPSS Curricular 

Guidelines are presented in the productions of the journal Temporalis. 

 

KEY WORDS: ETHICAL-POLITICAL PROJECT, CURRICULAR GUIDELINES, 

VOCATIONAL TRAINING, SUPERVISED STAGE. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é fruto das inquietações emergidas de dentro do cotidiano de trabalho 

enquanto assistente social e supervisora de campo de estágio. A partir do ano de 2014 passei a 

supervisionar alunos estagiários no Serviço de Internação para Adolescentes e Crianças 

(SIAC), dentro do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, no município de Niterói. Dois anos 

depois passei a supervisionar alunos estagiários na Secretaria Municipal de Saúde da cidade 

do Rio de Janeiro, no Centro Municipal de Saúde Fazenda Botafogo localizado na zona norte 

do Rio de Janeiro.  

Cabe aqui localizar que, no município de Niterói ao longo dos anos a principal forma 

de contratação dos profissionais dos serviços de saúde incluindo as assistentes sociais, tem 

sido o sistema de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Vínculo precário que gera enorme 

rotatividade de profissionais nas equipes. Em 2015, esta realidade passou a modificar-se tendo 

em vista, o processo seletivo simplificado.  

Diante de um cenário desafiador no qual estava inserida, questionamentos a respeito 

da formação e qualificação profissional surgiram: como sustentar a formação profissional de 

acordo com o que está preconizado nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996? Quais os desafios colocados ao 

processo de supervisão? 

Nosso estudo tem por objetivo compreender como na produção do Serviço Social o 

tema estágio supervisionado vem sendo apresentado, elencando as tendências apresentadas 

nas publicações da Revista Temporalis dos últimos cinco anos.  

Havia assim, fragmentos, partes, pedaços, ou melhor, particularidades a se articularem, 

tal qual requer a totalidade de uma peça de mosaico. Surge assim, nosso objeto de 

investigação: o estágio supervisionado em Serviço Social. Para a construção desta peça fomos 

desvelando o material a ser utilizado, na tentativa de examinar o que há por trás da aparência 

dos fenômenos sociais. Quais os caminhos a percorrer na busca desta análise? De quais 

fermentas necessitaríamos? Afinal é ele que nos possibilitará quebrar e unir os fragmentos 

para produzirmos a imagem final, a totalidade de nosso mosaico, do nosso trabalho. 

 Optamos assim, pela pesquisa bibliográfica, para investigarmos a seguinte hipótese: o 

entendimento de que o componente curricular estágio supervisionado é o único momento da 

formação a tratar sobre o ensino teórico-prático foi superado. 
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Em nosso caminho metodológico utilizamos a análise bibliográfica das produções 

teóricas da Revista Temporalis nos últimos cinco anos, a saber, de 2013 até 2018 por 

compreender que neste período a discussão sobre estágio vem sendo amadurecia 

teoricamente. Optamos por esta Revista pelo fato de que seus conteúdos estão 

majoritariamente voltados para o debate, mas não só, sobre a formação e o trabalho 

profissional. A Temporalis é uma revista vinculada a uma instituição de ensino e pesquisa, a 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e como entidade 

representativa no campo hegemônico da profissão contribui para a socialização de 

conhecimentos.  

Desta forma nosso trabalho está organizado da seguinte maneira: No primeiro 

capítulo, falamos da formação profissional em serviço social no Brasil enquanto um país 

capitalista dependente e a mercantilização o ensino superior. Para tal trabalhamos no capítulo 

um o capitalismo e o capitalismo na sua forma dependente. Discorremos sobre as 

particularidades da formação profissional em serviço social no Brasil apresentando a 

discussão panorâmica do processo de mercantilização da educação superior. No capítulo dois 

percorremos o caminho da formação profissional discutindo o projeto ético- político 

revisitamos o currículo mínimo de 1982 até termos a elaboração das Diretrizes Curriculares 

da ABEPSS de 1996. No capítulo três buscamos trazer o debate contemporâneo acerca do 

estágio supervisionado. Desta forma entramos no campo de pesquisa trazendo as tendências 

que foram localizadas nas publicações da Revista Temporalis que tratam sobre a supervisão 

de estágio. Recuperamos qual a concepção de estágio que foi localizado nas publicações 

pesquisadas, e revisitamos como se apresentam os princípios das Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS nas produções da Revista Temporalis.  
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CAPÍTULO I  A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

CAPITALISTA DEPENDENTE E A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIROR  

 

1.1 Capitalismo e capitalismo dependente 

 

 

Neste capitulo analisaremos o capitalismo, pois entendemos que, suas configurações e 

modificações afetam diretamente o conjunto das políticas públicas, que são instrumentos de 

enfrentamento das expressões da questão social. Partindo do pressuposto de que a política de 

educação conforma nosso objeto de pesquisa, que é o estágio supervisionado no âmbito do 

serviço social, nos propomos a trazer algumas breves reflexões. 

O modo de produção capitalista consolida-se na transição do século XVIII para o 

século XIX.  

Netto e Braz (2012), discorrem sobre o processo de produção mercantil simples
1
 e a 

produção capitalista. O primeiro foi alterado significativamente pelo desenvolvimento do 

comércio no século XIII, assim a produção mercantil simples viu-se deslocada pela produção 

mercantil capitalista. Em ambas se apresentam a divisão social do trabalho e a propriedade 

privada dos meios de produção. Na produção mercantil capitalista essa propriedade não cabe 

ao produtor direto, mas ao capitalista.  

O modo de produção capitalista gerou graves impactos na classe que vive do próprio 

trabalho. Uma vez que, muitos não tinham para quem vender sua força de trabalho então, 

gerou-se um “exército industrial de reserva” conforme denominado por Marx. 

Na acumulação primitiva, Netto e Braz (2012) temos o capitalismo na sua primeira 

fase, nomeado como capitalismo comercial (do século XVI a meados do século XVIII).  

Após o século XVIII, o capitalismo entra na sua fase concorrencial a qual se estende 

até o século XIX. Nesta fase o capitalismo assenta-se sobre a indústria moderna. O mercado 

mundial abre-se, sendo dominado pelos países de capitalismo central, portanto, mais 

desenvolvidos, estando neste período sobre a liderança da Inglaterra.  

                                                           
1
 Neste processo de produção de mercadorias os artesões e camponeses eram os proprietários dos meios de 

produção, não havia relações de exploração.  
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Nesta fase do capitalismo monopolista, a classe que vive do próprio trabalho passa a 

identificar e criticar a contradição que emerge da relação capital e trabalho, que se expressam 

em baixos salários, altas jornadas de trabalho, péssimas condições de moradia, dentre outros 

elementos. A classe trabalhadora organiza-se politicamente e passa a demandar respostas as 

suas reivindicações. Para este quadro a resposta da burguesia é a repressão e ameaça de 

desemprego com a inserção de novas tecnologias que acompanham o desenvolvimento das 

forças produtivas. Nesta fase capitalista temos um Estado burguês, com nítido corte de classe 

na medida em que atendia apenas aos interesses do capital. A classe trabalhadora estava 

destituída de direitos e encontravam nas manifestações e greves, formas de se expressarem 

politicamente que eram duramente combatidas pelo aparelho repressor estatal. Para a 

burguesia, tais respostas estatais se tornam como ineficazes apresentando somente estas 

características repressivas. (Netto e Braz, 2012, p. 188).  

Devido ao grande acúmulo de capital, os capitalistas passaram a acirrar a concorrência 

entre si, dando origem aos monopólios, esta fase que se inicia em fins do século XIX e início 

do século XX ficando então conhecido como capitalismo monopolista. Nesta conjuntura 

temos a monopolização também na esfera dos bancos. Os quais possuíam nas contas o 

montante dos capitalistas podendo assim, comprar ações.  

Entra-se no terceiro estágio do capitalismo, o estágio imperialista. Em que, um número 

reduzido de grandes capitalistas possuem o poder econômico a nível nacional e internacional. 

Os grandes capitalistas, “dividem entre si as regiões do mundo que pretendem subordinar a 

seus interesses” (Netto e Braz, 2012, p. 195) 

Ao analisar o capitalismo e o lugar do Brasil na economia mundial, Florestan 

Fernandes não toma o subdesenvolvimento como um atraso a ser reparado a partir da 

aceleração do crescimento econômico,  

 

Florestan recorre a toda a sua formação teórica e se debruça com afinco sobre 

as análises disponíveis para — sob a orientação dessas teorias e dessas 

análises, e sempre no rumo da transformação social — pensar e explicar o 

Brasil, na sua organização e nos seus conflitos, passados e atuais, e nas 

perspectivas que se abrem para o seu futuro. Nega as “explicações” correntes, 

como a do subdesenvolvimento enquanto atraso, ou como a que recorre a 

processos sociais (de urbanização, de industrialização...) como se eles fossem 

em si mesmos explicativos. Nega, também, as propostas decorrentes destas 

supostas “explicações”, como a da superação do subdesenvolvimento através 

da aceleração do crescimento econômico. (Limoeiro-Cardoso, s/d, p. 1) 

 

 



 

 

15 

 

Assim, ele formula o conceito de capitalismo dependente, partindo da análise de que, 

essa relação de dependência não se constitui mediante a imposição da economia externa, mas 

pela forte atuação interna da burguesia brasileira a qual, se coloca em um lugar de liderança 

ideológica subjugando economicamente a classe trabalhadora.  

Nas teorizações de Florestan Fernandes sobre o capitalismo dependente as classes e 

suas relações possuem papel central, o autor crítica o desenvolvimento desigual e combinado 

da economia mundial capitalista – desigual no que concernem as relações formadas entre os 

países imperialistas e os países periféricos, e combinado tendo em vista agregar elementos 

“arcaicos” e “modernos” no desenvolvimento econômico e social dos países periféricos. 

(Lima, s/d, p. 2) 

De acordo com a análise de Lima (2006), o conceito de capitalismo dependente 

formulado por Florestan parte de duas dinâmicas do capitalismo no Brasil: as leis gerais que 

regem o padrão de desenvolvimento capitalista e, ao mesmo tempo, as especificidades da 

formação social brasileira na divisão internacional do trabalho. O desenvolvimento do Brasil é 

marcado pelo trabalho escravo e os grandes latifúndios, o que gera como consequência um 

desenvolvimento vagaroso e heterogêneo. Esta caracterização contribui para a compreensão 

do caráter antidemocrático e autoritário da burguesia brasileira e de sua ação incessante de 

marginalização da classe trabalhadora.  

 

Da economia brasileira, em suma, e é o que devemos levar daqui, o que se 

destaca e lhe serve de característica fundamental é: de um lado, na sua 

estrutura, um organismo meramente produtor, e constituído só para isto: um 

pequeno número de empresários e dirigentes que senhoreiam tudo, e a grande 

massa da população que lhe serve de mão de obra. Doutro lado, no 

funcionamento, um fornecedor do comércio internacional dos gêneros que 

este reclama e de que ela dispõe. Finalmente, na sua evolução, e como 

consequência daquelas feições, a exploração extensiva e simplesmente 

especuladora, instável no tempo e no espaço, dos recursos naturais do país. 

(Prado Júnior, 1987, p.129) 

 

Com a ocupação e exploração do território nacional constituíram-se grandes 

propriedades e a propagação da exploração da mão de obra escrava. De um lado havia o 

colonizador, possuidor de grandes propriedades e com poder de produzir em grande escala, do 

outro lado, o escravo despossuído dos meios de produção.  

Fernandes (1987) também analisa os efeitos da formação social brasileira e a 

efetivação do capitalismo. Para ele uma marca desta formação é a heteronomia e a 
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dependência. Ele destaca o quanto a independência, ocorrida em 1822, foi um marco 

importante para a ruptura com a homogeneidade da aristocracia agrária, e possibilitou a 

emergência de novos agentes na economia nacional.  

 

A independência, portanto, criou as condições para o florescimento do 

espírito burguês, mas não em toda a sua plenitude, e sem romper com o 

entrosamento visceral com o mercado externo, do que ocorre uma não 

equiparação entre autonomização econômica e autonomização política. Cria-

se uma situação de mercado, em acordo com possibilidades e limites 

socioeconômicos e culturais de expansão de mercado interno, numa 

economia voltada para exportação (Behring, 2008, p. 75). 

 

 

 O Brasil abarca assim, um padrão dependente de desenvolvimento capitalista. Lima 

(2006) elenca três eixos constitutivos deste padrão: 

   

a) Pela dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem 

social, desde o controle de natalidade, da comunicação e o consumo de 

massa, até a importação maciça de tecnologia e de uma concepção de 

educação voltada para a formação da força de trabalho e para a conformação 

dos valores burgueses. b) pelo aprofundamento das dificuldades para que os 

países latino americanos garantam seu crescimento econômico em bases 

autônomas. c) pelo estímulo de que nas economias periféricas – como ocorre 

com os interesses privados e externos – os interesses privados internos 

estejam empenhados na exploração do subdesenvolvimento coo estratégia 

para garantir sua lucratividade. (Lima, 2006, p. 21) 

 

  

A autora Virgínia Fontes (2009) apresenta algumas das transformações sócio-políticas 

internas ao Brasil, o qual na condição de dependente constitui-se como mercado do conjunto 

de países imperialistas. Fontes (2009) parte de três argumentações:  

1. Pela dependência estrutural da economia não é possível ao Brasil uma atuação 

imperialista nos moldes dos países centrais.  

2. O Brasil não dispõe de armamento nuclear e seu poder bélico é frágil. Sendo assim, 

ele não sustentaria eventuais conflitos inter-imperialista. 

3. Pequenez das empresas brasileiras com relação ao conjunto das grandes 

multinacionais com origem nos países centrais.  

 

 



 

 

17 

 

Sua principal hipótese é de que: A atuação brasileira imperialista incorpora uma 

subalterna plataforma de uso pelos capitais multinacionais aqui implantados, mas conta com 

forças internas, e seu próprio movimento impulsionou extensa reconfiguração da vida social e 

política brasileiras contemporâneas.  

A autora dialoga com Marini (2000) que parte da análise de que, a dependência e 

subalternidade da burguesia brasileira não impediram o pleno desenvolvimento de relações 

capitalistas maduras no Brasil. Marini trabalha com o conceito de superexploração, mas 

distingue entre a exploração apoiada no aumento da capacidade produtiva daquela apoiada na 

violação do valor da força de trabalho.  

De acordo com Marini os mecanismos pelos quais a superexploração se materializa 

são: intensificação do trabalho, o prolongamento da jornada de trabalho e a redução do salário 

abaixo do valor da força de trabalho.  

 

(...) o conceito de superexploração não é idêntico ao de mais-valia absoluta, já que 

inclui também uma modalidade de produção de mais-valia relativa – a que 

corresponde o aumento da intensidade do trabalho. Por outro lado, a conversão de 

parte do fundo de salário em fundo de acumulação de capital não representa 

rigorosamente uma forma de produção de mais-valia absoluta, dado que afeta 

simultaneamente os dois tempos de trabalho no interior da jornada laboral e não só ao 

tempo de trabalho excedente, como acontece com a mais-valia absoluta (Marini, 2000, 

p. 159).  

 

 

 

Ele problematiza ainda o papel dos Estados que, ao generalizarem (tornando 

nacionais) os procedimentos dominantes para o capital, desempenham um papel de 

encapsulamento jurídico e político das massas trabalhadoras. Ele aponta que, o mercado 

interno brasileiro permanece incompleto, ou seja, é um mercado que produz artigos luxuosos 

destinados a pequena parcela da sociedade, levando os capitalistas brasileiros e estrangeiros 

aqui implantados a necessitarem de mercados externos para a venda de suas mercadorias.   

Fontes (2009) aprofunda a análise sobre a dinâmica social interna brasileira e sua 

aproximação da forma dominante no mundo contemporâneo do capital imperialista. Ela 

afirma que, a política imperialista avança das reconversões ao esmagamento democrático da 

classe trabalhadora. As tensões das lutas de classes sociais são deslocadas para o terreno 

mercantil-filantrópico. O estudo da relação entre as classes e destas com as formas específicas 
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de acumulação capitalista são esvaziadas e difunde-se a pobretologia
2
 culminando com uma 

espécie de acordo nacional em torno da cidadania contra a fome ou a miséria. Essa 

pobretologia não aponta as razões da fome e da miséria, mas limita-se aos seus efeitos. 

Quando não se intervém na estrutura, na desigualdade de classe, o terreno se faz fértil para a 

proliferação de que a sociedade, as Organizações não Governamentais (ONG’s) e o mercado 

podem intervir nos serviços que não são exclusivos do Estado. 

Neste contexto da realidade brasileira como direção estratégica o capital passa a atacar 

os direitos sociais duramente conquistados pelos trabalhadores e assim, converte esses diretos 

em “bens ou serviços adquiríveis no mercado” (Boron, 1999, p. 9). Em nome de uma 

“falência estatal” é autorizado ao setor privado vender os direitos sociais. 

No Brasil existem as particularidades no desenvolvimento do sistema capitalista, que é 

distinto dos países centrais e assim, as formas pelas quais serão formuladas as respostas 

estatais para a classe trabalhadora brasileira também apresentam distinções. Nesse sentido 

pensar a política de Educação voltada para o Ensino Superior torna-se fundamental para 

compreendermos seus contornos. 

Retomando o cenário internacional, nos anos de 1970, o capitalismo entra na sua fase 

contemporânea, ou na terceira fase do estágio imperialista, denominado por David Harvey de 

“novo imperialismo”. Nesta década, o capitalismo monopolista entra em uma fase de 

recessão, a qual põe fim aos “anos dourados” (década de 1930 até metade dos nos de 1960), 

no qual houve crescimento econômico e as taxas de lucro se mantiveram estáveis.  

As crises estruturais do capitalismo têm como características a queda da taxa de lucro 

do capital, o subconsumo e a superprodução que pode ser explicada a partir do fato de todos 

os capitalistas desenvolveram as forças produtivas, com a finalidade de aumentar a mais-valia 

e o lucro. Com o aumentado das forças produtivas, a produção tende a crescer de forma 

exacerbada, como a maioria dos consumidores são assalariados e o salário não aumenta, a 

tendência é que, depois de um período de crescimento a economia capitalista entre em crise, 

devido à super produção e o subconsumo. Apesar destas modificações ocorrerem nos países 

de capitalismo central, com o processo de mundialização do capital (Chesnais, 1996), estas 

                                                           
2
 Este termo refere-se à imposição da pobreza como unidade de análise, parâmetro legítimo e foco obrigatório 

para toda e qualquer iniciativa no âmbito da assistência ao desenvolvimento. Cristóbal Kay em 2006 produz sore 

o termo. No Brasil temos como referência a obra de João Márcio Medes Pereira, “ O Banco Mundial como ator 

político, intelectual e financeiro. Civilização Brasileira, 2010. Nesta produção o autor analisa como a questão da 

pobreza é matematizada e os programas de enfrentamento a mesma tornam-se cada vez mais focalizados e 

individualizados. 
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crises trarão rebatimentos para a realidade brasileira sobretudo no âmbito do conjunto das 

políticas públicas, e particularmente na educação superior que é um dos elementos 

constitutivos deste estudo. 

Diante da recessão o capital busca “restaurar-se”. Para se recuperar são forjadas 

estratégias para responder a este processo de crise cíclica, sendo elas; reestruturação 

produtiva, a financeirização e a propagação da ideologia neoliberal.  

A reestruturação produtiva consiste na intensa inserção de tecnologias que reduzam a 

contratação de trabalhadores (trabalho vivo). Os trabalhadores que se mantém no processo de 

produção devem ser qualificados e polivalentes.  

 

O capital empenha-se em quebrar a consciência e classe dos trabalhadores: 

utiliza-se o discurso de que a empresa é a sua “casa” e que eles devem 

vincular o seu êxito pessoal ao êxito da empresa; não por acaso, os 

capitalistas já não se referem a eles como “operários”, ou “empregados” – 

agora, são “colaboradores”, “cooperadores”, “associados” etc. (Netto e Braz, 

2012, p. 229)  

 

Com as crises
3
 o capital começa a construir um conjunto de respostas que o leva a 

fazer uma ofensiva contra os trabalhadores alegando que, suas conquistas expressas 

sobretudo, nas políticas sociais são responsáveis pelo aumento dos gastos públicos. Neste 

contexto os capitalistas passam a culpar os trabalhadores pela crise, como se esta fosse 

consequência dos direitos conquistados por eles, passando a não reconhecer e até mesmo a 

retirar direitos. Retirar direito do trabalhador foi uma das formas que o capitalista encontrou 

para aumentar seu lucro, deixando claro que, não há uma articulação possível entre capital e 

bem-estar.  

Para sustentar o capitalismo surge a ideologia neoliberal que propõe a contrarreforma
4
 

do Estado, ou seja, que o Estado torne-se mínimo para a área social e máximo para o capital. 

Há uma refuncionalização do papel social do Estado. Dessa forma, o Estado deve incentivar a 

                                                           
3
 O capital passou por uma sucessão de crises econômicas a primeira ocorreu de 1825 até às vésperas da segunda 

guerra mundial.  A crise mais grave ocorreu do século XIX a qual ocorreu em 1873. No século XX, tivemos a 

crise de 1929, conhecida como a “grande depressão”. Embora tenhamos estes marcos, as crises no modo de 

produção capitalista são recorrentes e se esgotam.  
4
 Behring (2003) sustenta que, a contrarrefoma realizada pelo Estado implica no fortalecimento do projeto 

neoliberal pós anos 1970 até os dias atuais com privatizações, mercantilização e perdas de direitos sociais, com 

políticas de ajuste fiscal. Para ela, a palavra reforma não é ideal ao contexto por sugerir alterações positivas nas 

condições objetivas de vida da classe trabalhadora, todavia esta melhora não se viabiliza nos anos 1990 até os 

dias atuais.  
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sociedade civil
5
 a desenvolver formas cívicas de solidariedade, ela deve desenvolver ações na 

área social. No neoliberalismo há uma maior retração de investimentos na área social e uma 

deterioração intensa dos serviços públicos.  

 

O neoliberalismo
6
 tem início no Brasil de forma mais efetiva 1989 com o presidente 

Fernando Collor e o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Período no qual 

ocorreram as reduções de programas governamentais potencializando as privatizações. 

Fernando Henrique Cardoso inicia em seu primeiro mandato (1995-1998), o processo de 

contrarreforma do Estado, com base no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
7
, 

organizado por Luiz Carlos Bresser Pereira, que respondia à época pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado. Esta contrarreforma coloca o Estado máximo 

para o capital e mínimo para o social. Desta forma assiste-se de forma intensificada a 

diminuição de recursos destinados ao conjunto das politicas sociais, incluída a política de 

Educação com foco no Ensino Superior. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) e Dilma Rousselff (2011-2014) 

– o qual analisaremos de maneira mais aprofundada em breve - por sua vez, deram 

continuidade a mesma pauta do governo anterior de Fenando Henrique Cardoso. Ao analisar 

os dois governos, Leher (2010), analisa a mercantilização da educação no governo do Partido 

dos Trabalhadores (PT) no que diz respeito à política de educação superior.  

 

O governo Cardoso foi asperamente criticado pelo PT por ter ampliado as 

matrículas na educação superior privada a partir da concessão de 

empréstimos subsidiado aos estudantes pelo Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies). No entanto, as matrículas subsidiadas 

pelo Fies cresceram em ritmo ainda maior no governo Lula da Silva. Por 

                                                           
5
  Trabalhamos com o conceito de sociedade civil tal qual entendido por Gramsci. Nele a sociedade civil “é o 

conjunto das instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, bem como 

pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos, de ideologias, compreendendo o sistema escolar, os partidos 

políticos, (...). (Coutinho, 1996, p. 54) 
6
 A ideologia neoliberal toma como natural a desigualdade entre os homens, e afirmam que; é na liberdade de 

mercado que estas serão solucionadas. Sendo assim, eles disseminam um forte discurso de falência do Estado, 

propondo então, sua contrarreforma. Tendo em vista que neste processo os direitos sociais são retirados alguns 

autores denominam este processo agenciado pelo capital de: contra-reformas. Os neoliberais defendem; um 

Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital. 
7
 O Ministério de Administração e Reforma do Estado (Mare), realizou uma reforma administrativa na década de 

1990, mediante o Plano Diretor da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, que previa a criação de 

agências executivas mais flexíveis, com gestão autônoma. Os serviços não-exclusivos referiram-se a serviços em 

que, além do Estado, atuariam organizações públicas não estatais e a iniciativa privada. Nesse âmbito, o Estado 

ficaria responsável pelo fomento e controle dos resultados, permitindo que a execução direta desses serviços 

fosse realizada pelas organizações públicas não-estatais. (Corrêa, 2007, p. 491) 



 

 

21 

 

meio de verdadeiras cambalhotas na argumentação, os intelectuais 

funcionários agora reivindicavam a ampliação privado-mercantil como “um 

avanço democrático”. Estranhamente, a democratização dos direitos sociais 

harmoniza-se com a mercantilização da educação, aprofundada em níveis 

inéditos na educação brasileira pelos subsídios do Fies e pelas isenções 

tributárias do Programa Universidade para Todos (ProUni), enraizando ainda 

mais o vasto sistema privado de educação na sociedade brasileira.  (Leher, 

2010, p. 371) 

 

Vemos assim que, o PT deu continuidade a mercantilização da educação superior e 

após o golpe
8
 de 2016 o governo Temer só aprofundou.  Granemann, afirma que, 

 

 

Desde a contra reforma do Estado brasileiro realizada sob a gerência de 

Bresser Pereira no governo de Fernando Henrique Cardoso, não havia sido 

difundido projeto de contra reforma do Estado com pretensões tão 

abrangentes como o recentemente divulgado pelo governo Lula, o Projeto 

Fundação Estatal. (Granemann, 2008, p. 27). 

 

 

No projeto Fundação Estatal lê-se: 

 

O Poder Público poderá instituir fundações estatais com personalidade 

jurídica de direito privado para o desenvolvimento de atividades que não 

tenham fins lucrativos, não sejam exclusivas do Estado e não exijam o 

exercício do poder de autoridade, em áreas como a educação, assistência 

social, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, desporto, 

turismo, comunicação e previdência complementar do servidor público, para 

os efeitos do art. 40, §§ 14 e 15 da Constituição. (MPOG; 2007, p. 12) 

 

 

Mediante esta realidade vemos que o Partido dos Trabalhadores (PT), passou por 

aquilo que Gramsci denomina de “transformismo”, que é quando lideranças populares são 

cooptadas, mostrando assim que, ocorreu uma transformação político-ideológica neste partido 

que defendia as causas da classe trabalhadora. E, quando no poder, ocupando o aparelho 

estatal, mudou de postura e aos poucos passou a flexibilizar suas posições iniciais. 

 

[...] o PT não abraçou o ideário neoliberal por completo e de uma vez por 

todas. Foi abraçando aos poucos e envergonhado e, à medida que abraçava, 

amenizava seu discurso classista até subordiná-lo completamente aos 

interesses do capital; sobretudo, substituindo a organização política de base 

pela de aparelhos meritocráticos os mais diversos: aí incluídos o próprio 

                                                           
8
 A autora Lowy (2016), nomeia o que ocorreu com a ex-presidenta Dilma como um golpe e não um 

impeachment tendo e vista que, os parlamentares, deputados e senadores que instauraram o processo para 

destituírem a ex-presidenta estavam envolvidos em ocorrência  de corrupção.  Por assim ser, considera-se o 

governo Temer como ilegítimo tendo em vista a destituição de uma presidente eleita democraticamente.  
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partido, os sindicatos, institutos, ONGs etc. (Pinheiro, 2006, p. 157). 

 

 

Ao implementar as Fundações Estatais em sua gestão, o PT segue uma lógica 

neoliberal em que os serviços são privatizados, assim, a classe trabalhadora terá que acionar 

esses serviços conforme a demanda oferecida pelo Estado, mediante Políticas Públicas ao 

contrário da burguesia que, poderá acessar estes serviços que foram privatizados.  

O compartilhamento das políticas sociais entre o Estado e sociedade sempre ocorreu, 

no entando, com o neoliberalismo há a criação de um espaço público não-estatal 

fundamentado no discurso da competência do privado e na ineficiência do público. 

Diante desta conjuntura a formação superior em Serviço Social sofre com a 

contraofensiva do capital que traz como consequência a ausência de investimento público 

para as universidades públicas em contrapartida ao crescimento dos cursos privados e a 

distância.  

 A autora Pereira (2014) nos apresenta os seguintes dados referentes ao crescimento 

dos cursos presenciais e à distância (EAD), vejamos: 

 

Ano Curso EAD Curso Presencial 

2006 1 224 

2007 5 262 

2008 10 287 

2009 12 307 

2010 13 333 

2011 14 358 

2012 18 376 

  

Os cursos na modalidade EAD crescem de forma exacerbada, computa-se um 

crescimento de 1.700%, enquanto os cursos presenciais crescem no mesmo período (2006 até 

2012), um percentual de 67,85%. (Pereira, 2014, p. 190) 

Como mencionado anteriormente, o Brasil passando por um processo de 

contrarreforma do Estado, e a mercantilização da educação é um dos seus focos.  

Na terceira fase do capitalismo, há a financeirização do capital, resultado da 
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superacumulação, e da queda da taxa de lucro a qual Harvey, (2004, p. 123), verifica que,  

 

Foi em tudo espetacular por seu estilo especulativo e predatório. 

Valorizações fraudulentas de ações, falsos esquemas de enriquecimento 

imediato, a destruição estruturada de ativos por meio da inflação (...) para não 

dizer nada da fraude coorporativa e do desvio de fundos (...) tudo isto são 

características centrais da face do capitalismo contemporâneo.  

 

O estilo especulativo do capital contemporâneo dá origem ao capital fictício, passando 

a falsa impressão de que: o capital dinheiro tem o poder de gerar mais dinheiro o que na 

verdade “esconde o funcionamento e a dominação operada pelo capital transnacional” 

(Iamamoto, 2008, p. 109).  

No cenário internacional até os anos de 1970 foi um período de grandes conquistas 

para os trabalhadores, ao ponto de alguns países europeus consolidarem no período de 1945-

1973 um Estado promotor do bem-estar. As conquistas de direitos e provisões foram 

extremamente importantes, porém, a maior conquista proletária foi ser reconhecida, pelo 

Estado, pela classe dominante e pelas instituições como uma força social e política. Esse 

reconhecimento - apesar de sua contraditoriedade, na medida em que ao consolidar direitos 

fortalece o capital, na sua relação de exploração e apropriação privada dos meios de produção 

- foi fundamental e é exatamente no momento em que os trabalhadores se integram a 

sociedade capitalista, sendo reconhecidos como cidadãos e consumidores que eles começam a 

perder os direitos duramente conquistados, os quais passam a serem vendidos no mercado 

como a educação. 

 

1.2.  Formação Profissional em Serviço Social no Brasil e a mercantilização da educação 

superior  

 

Após este breve panorama sobre as configurações e modificações do capitalismo, este 

item pretende estabelecer a relação do serviço social, sobretudo no processo de formação 

profissional, com estas modificações expressivas. Para tanto recorreremos de forma 

panorâmica à gênese da profissão, ao processo de renovação do Serviço Social brasileiro 

ocorrido nas décadas de 1960 a 1970, até a conjuntura da mercantilização da educação 

superior e sua relação com o Serviço Social. 

Ao regressarmos a gênese da implementação do Serviço Social observa-se que, este se 
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dá atrelado ao aprofundamento do capitalismo na formação econômico-social, marcado pelo 

deslocamento da “questão social” que deixa de ser naturalizada e passa a ser tratada como 

uma contradição antagônica entre burguesia e proletariado. Desta forma, o Serviço Social não 

surge a partir de medidas coercitivas do Estado, mas especialmente por intermédio da Igreja 

Católica (Iamamoto, 2009, p. 126).  

Em 1923, se dava a abertura de atuação do Serviço Social na Sociedade Brasileira de 

Higiene, com a direção de uma ação educativa individual e coletiva no âmbito da saúde 

pública, visando a prevenção de doenças de massa (Iamamoto, 2017, p. 24). 

O Serviço Social surge como uma profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho, portanto assalariada. Como os demais trabalhadores assalariados o assistente social 

precisa ingressar no mercado a fim de receber um valor por sua força de trabalho, “expresso 

no trabalho concreto (...) fruto de sua especialização no concerto da divisão do trabalho” 

(Iamamoto, 2008, p. 218). Diante desta condição a qual está submetido, os profissionais 

possuem uma relativa autonomia na sua prática cotidiana que geram condições para 

materialização do projeto profissional, o qual abordaremos mais adiante.  

No Brasil, O Serviço Social na sua gênese tinha como finalidade; dar respostas às 

demandas da questão social, portanto, atrelada aos interesses e estratégias dos grupos 

dominantes, dentre eles a Igreja Católica, tinha assim, sua base organicamente vinculada ao 

conservadorismo.  

 

Portanto, o Serviço Social, com um posicionamento moralizador em face das 

expressões da “questão social”, captando o homem de maneira abstrata e genérica, 

configurou-se como uma das estratégias concretas de disciplinamento e controle da 

força de trabalho, no processo de expansão do capitalismo monopolista. Essa 

concepção conservadora, não jogando luz sobre a estrutura societária, contribui para 

obscurecer para os Assistentes Sociais, durante um amplo lapso de tempo, os 

determinantes da “questão social” e caracterizou uma cultura profissional acrítica, 

sem um horizonte utópico que os impulsionasse para o questionamento e às ações 

consequentes em prol da construção de novos e diferentes rumos em face das 

diretrizes sociais postas e assumidas pela profissão (Forti, 2013, p. 99). 

 

  

 

O Serviço Social surge no Brasil nos anos de 1930, sendo institucionalizado como 

profissão nos anos de 1940, quando passa a ter experiências com o Serviço Social dos Estados 

Unidos, pois até então, sua formação era marcada principalmente pela formação da escola 

belga. Sob a influência dos EUA o Serviço Social incorporou as técnicas de caso, grupo e 
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comunidade. Neste viés, ele se mantinha alheio as correlações de forças e conflitos que se 

assentavam sobre as bases da questão social, mantendo seu caráter conservador subsidiado em 

teorias positivistas.  

No Rio de Janeiro podemos destacar a criação do primeiro curso de Serviço Social 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1936 e em 1937 surge a Escola de 

Serviço Social de São Paulo. O perfil da primeira turma de São Paulo era composto por 

jovens católicas, todas pertencentes a famílias da burguesia paulista (Martinelli, 2010, p.123), 

marcado por um viés extremamente assistencialista. 

Iamamoto e Carvalho, (2003, p. 185) localizam que, em 1940, inicia-se o curso de 

preparação em Trabalho Social na Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) que deu 

origem à Escola de Serviço Social da Universidade do Brasil. Em 1967, o curso de Serviço 

Social emancipa-se da EEAN e assume a condição de Escola. (Pereira, 2007). Por sua vez a 

Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), só foi 

reconhecida como unidade de Ensino Superior em 1958, passando a integrar, em 1963, a 

então Universidade do Estado da Guanabara (UEG). (Bravo e Freire, 2014, p. 57).  

Em 1945 tivemos a criação da Escola de Serviço Social da UFF a partir do decreto 

estadual 1.397, em 1961 a Escola de Serviço Social foi agregada à Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).  

A direção da formação neste início estava baseada na ideologia da ordem e nas 

necessidades de acumulação capitalista no pós-1930 (Pereira, 2007), a fim de instruir 

intelectualmente os profissionais as disciplinas abordavam: Organização Social da 

Comunidade, Administração de obras, bem como se afirmou o Serviço Social de caso e grupo 

(Alencar, 1994, p. 26).  

Na década de 1960 diante da nova conjuntura o Serviço Social é atravessado por 

algumas mudanças;  

 

teve uma franca expansão e modificação na sua orientação, havendo uma 

modernização do seu corpo teórico e sofisticação dos métodos e técnicas 

utilizados. Assume relevo os métodos de Grupo e, especialmente, 

Comunidade. Neste momento, a ideologia desenvolvimentista vai influenciar 

os profissionais no Brasil. Nessa década, o Serviço Social tem aprovada a 

sua regulamentação em 15 de maio de 1962, com o Decreto nº 994, que 

disciplina a Lei nº 3.252 de 1957.  Neste período, são criados o Conselho 

Federal de Assistente Social (CFAS) e os Conselhos Regionais (Bravo e 

Freire, 2014, p. 60). 
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Como consequência da problematização do Serviço Social enquanto campo 

profissional, temos o Movimento de Reconceituação
9
 Latino Americano que coordenado pelo 

Serviço Social da Argentina, Uruguai e Chile traziam questionamentos ao Serviço Social de 

base tradicional, ou seja, um Serviço Social de bases conservadoras. Ele surge em meados dos 

anos 1960, na América Latina. Neste Movimento é o momento em que os profissionais se 

debruçam por realizar uma revisão crítica da atuação tendo em vista, o processo de extrema 

desigualdade gerada pelo capitalismo. 

A centralidade desta proposta foi a de que o Serviço Social devia ter uma análise 

crítica sobre a realidade social. Sobre este Movimento, no Brasil ele se expressou pelo que 

Netto (1991) denomina de “processo de renovação do Serviço Social brasileiro”. O qual se 

constituiu a partir de três direções distintas: Perspectiva modernizadora, reatualização do 

conservadorismo e a intenção de ruptura, desenvolveremos suas características mais adiante. 

A perspectiva intenção de ruptura fazia uma crítica muito enfática aos embasamentos 

teórico, metodológicos e ideológicos do Serviço Social “tradicional”.  Seu objetivo era 

desvincular-se da herança teórico-metodológica do pensamento conservador de tradição 

positivista e com os seus paradigmas de intervenção social (o reformismo conservador) 

(Netto, 1994).    

Na década de 1970, o processo de renovação aproxima-se da tradição marxista. 

Porém, ainda não é a aproximação rigorosa, mas aos escritos de manuais de divulgação do 

marxismo-leninismo, do francês Althusser, além de outras influências.  

A perspectiva modernizadora tem sua gênese no ano de 1967, no Seminário de 

Teorização do Serviço Social em Araxá. O documento produzido nesse seminário aponta 

alguns caminhos para uma reformulação teórico e prática do Serviço Social. Nos anos que se 

seguiram outros Seminários importantes ocorreram como o Seminário de Teresópolis (1970) 

e Sumaré (1978). Por sua vez, o Método BH, adotado pela Escola de Serviço Social da 

Universidade Católica de Minas Gerais, entre 1972 e 1978, foi um importante passo para uma 

                                                           
9
 O Movimento de Reconceituação latino americano se manifestou no Brasil como um processo de renovação e 

que possuiu dois tempos: 1º momento: os profissionais objetivam modernizar a prática, a preocupação girava em 

torno da teorização do Serviço Social sem a devida crítica ao sistema vigente. 2º momento: a profissão se 

apropria da perspectiva dialética, questionando sua ligação histórica com os setores dirigentes da sociedade, 

neste momento concretizou-se o compromisso com os segmentos populares, objetivando a transformação social. 

O Movimento de Reconceituação no Brasil, de acordo com Netto (1991), se expressou em um processo de 

renovação do Serviço Social que apresenta três vertentes de análise: a perspectiva modernizadora, a 

reconceituação do conservadorismo e a intenção de ruptura que indicava a crítica ao Serviço Social tradicional e 

iniciou a aproximação do Serviço Social de orientação marxista. 
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modificação expressiva da profissão. (Lima e Silva, 2016, p. 50). 

Este movimento maior se expressou na realidade brasileira como processo de 

renovação (Netto, 1991). O Serviço Social Brasileiro a partir do pós-1964 até meados da 

década de 1980 apresenta três vertentes que coexistiram mutuamente ainda que existisse uma 

luta pela hegemonia da profissão. Sendo elas:  

 

a)  perspectiva modernizadora - a qual buscava adequar o Serviço Social 

conservador às exigências do momento histórico vivido pelo Brasil. É, portanto, 

uma tendência de agrupar novas bases técnicas e científicas ao fazer profissional, 

sem, no entanto, romper com as bases do surgimento da profissão. 

b) reatualização do conservadorismo - mantém a doutrina social da Igreja, e as 

bases do Serviço Social tradicional, com a atuação centrada no indivíduo  pautada 

na ajuda psicossocial, visando o ajustamento.  

c)  intenção de ruptura - esta difere das anteriores, apresenta a uma “crítica 

sistemática ao desempenho ‘tradicional’ e aos seus suportes teóricos, 

metodológicos e ideológicos.” (Netto, 2010), projeta uma transformação societária 

e está direcionada pela dimensão teórico-metodológica marxista.  

 

Em fins da década de 1970, as discussões no interior do Serviço Social apontavam 

para a necessidade de uma revisão curricular, que se descolasse do viés conservador da 

profissão e da reprodução da ideologia dominante e fosse de encontro aos interesses da classe 

trabalhadora e demandatária do Serviço Social.  

Em 1979, ocorreu o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como 

Congresso da Virada. Ficou assim conhecido devido uma comissão de palestrantes, ser 

substituída por trabalhadores, “num simbolismo claro de apropriação, com perspectiva de 

inaugurar uma nova prática, que atendesse, de fato, as demandas provenientes desse 

segmento”. (idem) Esse movimento da categoria profissional estava articulado ao momento 

conjuntural pela qual o país passava: a erosão da ditadura militar, o revigoramento dos 

movimentos sociais e sindicais, onde no Serviço Social este último teve bastante influencia na 

formação de suas bases críticas.  

É na década de 1980, que o Serviço Social amadureceu teórica e metodologicamente. 

Este avanço possibilitou novos nortes para a profissão na divisão social e técnica do trabalho 
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além de enriquecer o processo de formação e construção de documentos que apontam a 

formação que se almeja.   

 Em 1986, materializou-se como parte de um processo maior de revisão crítica das 

bases conservadoras para o Serviço Social o novo código de ética da profissão. Este trazia em 

suas linhas a ruptura com o conservadorismo e tradicionalismos persistentes nos códigos 

anteriores. Posteriormente, em 1993 tivemos nova reformulação a qual permanece até a 

presente data.  

A construção sócio histórica do projeto político profissional do Serviço Social está 

localizada junto ao movimento de lutas pela democratização da sociedade. Os marcos legais 

que fundamentam este projeto se expressa na Lei de regulamentação da profissão, Lei número 

8.662 de 1993, no Código de ética da profissão de 1993, e nas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS de 1996.  

Na transição dos anos de 1970 para os de 1980, o Serviço Social no Brasil passa por 

um momento político e intelectual importante. Suas interpretações assumem um caráter 

histórico crítico, “vincado especialmente pelo enfrentamento e pela denúncia do 

conservadorismo profissional.” (Netto, 1999). Há um rompimento com as bases 

conservadoras de sua origem e inicia-se um projeto profissional novo, denominado Projeto 

Ético-Político (PEP). Este projeto está vinculado à construção de um projeto de classes que 

visa à construção de outra ordem societária.  

Desde os anos sessenta o Movimento de Reconceituação problematizava o 

conservadorismo. Porém, com a ditadura em 1964 as demandas democráticas e populares 

foram reprimidas por longo tempo.  

Na segunda metade dos anos setenta as reivindicações e lutas da classe trabalhadora 

ganham visibilidade na cena política nacional, dentre estes trabalhadores destacam-se os 

operários de São Paulo. Na primeira metade dos anos de 1980 foi o momento de ascensão dos 

movimentos populares e democráticos, dos setores sindicais, dos setores intelectuais. Esta 

conjuntura de ruptura com o sistema ditatorial exigia novas respostas profissionais por parte 

dos Assistentes Sociais, assim: 

 

A luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no corpo 

profissional, criou o quadro necessário para romper com o quase monopólio 

do conservadorismo no Serviço Social: no processo da derrota da ditadura se 

inscreveu a primeira condição – a condição política – para a constituição de 

um novo projeto profissional. (Netto, 1999, p. 10) 
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Feito esta digressão sobre a gênese da profissão e o movimento de reconceituação 

analisaremos o processo de mercantilização do ensino superior. No sentido de identificar 

como este impacta a formação profissional, e não só, mas também as condições de trabalho do 

assistente social supervisor, relacionada inclusive as “novas” formas precarizadas de 

contratação. 

 No campo legal temos na Constituição Federal de 1988 a afirmação da educação 

pública enquanto direito de todos. O art. 6º da Constituição Federal menciona o direito a 

educação como um direito social: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Ela também estabelece a 

arrecadação de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino conforme previsto 

no Artigo 212. (Brasil. Constituição Federal, 1988). Todavia, a educação pública na prática 

não se exerce como um direito social ao alcance de todos.  

Embora tenhamos a implementação de políticas públicas de ações afirmativas
10

 que 

passaram a possibilitar a entrada das minorias no ensino superior público, o baixo poder 

aquisitivo muitas vezes impede a permanência da classe que vive do trabalho na esfera da 

educação superior. Para os extratos empobrecidos das classes trabalhadoras que chegam às 

universidades públicas, uma questão se coloca: quais as condições materiais objetivas para 

sua permanência com qualidade? Não pretendemos aqui aprofundar tal debate, mas 

consideramos importante suscitar este relevante questionamento.  

Ao tratarmos sobre a educação superior é importante marcarmos a posição do Brasil 

enquanto país capitalista dependente. Uma vez que, esta posição na economia mundial 

fragiliza a educação brasileira, a qual cada vez mais vem se tornando campo de exploração 

lucrativa para os setores privados brasileiros e internacionais, além de levar o Brasil a copiar 

modelos externos de educação.  

Estando o Brasil na periferia capitalista
11

 podemos afirmar que, o forte investimento 

                                                           
10

 A III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Religiosa, realizada em Durban, na África do Sul em de 2001 foi um marco para que o Brasil se posiciona-se 

objetivamente a lutar contra a discriminação racial e adotasse ações afirmativas a favor da população 

afrodescendente, incluindo aí as cotas para negros nas universidades públicas.  
11

 Os países periféricos possuem algumas das seguintes características: grandes desigualdades sociais, 

deficiência tecnológica, grandes dividas com bancos internacionais. 



 

 

30 

 

do capital no setor educacional se dá pela viabilidade do seu valor poder ser explorado no 

mercado, possibilitando o processo de acumulação de capital se intensificar produzindo 

sucesso financeiro para o capital.   

Se em 1988 temos no plano jurídico o entendimento da educação enquanto direito de 

todos, temos nos anos que se seguem (1990) a influência de políticas neoliberais as quais 

reconfiguram o papel do Estado para com a política de educação.  

Ao neoliberalismo é estratégico lançar a educação ao mercado. Neste sentido os 

espaços educacionais passam a propagar relações de concorrência e produção, funcionando de 

forma muito semelhante ao mercado, sendo que os envolvidos no processo de formação são 

tomados como meros consumidores e por sua vez as instituições de ensino buscam qualificar 

e melhorar suas “mercadorias” para oferecê-las no mercado. Esta lógica da mercantilização e 

de consumo da educação esvazia a noção da mesma enquanto direito.   

No Brasil a expansão universitária bem como a comercialização da educação superior 

tem seu marco durante a ditadura, em um processo o qual Fernandes, 1989 nomeou de 

“milagre educacional”, ou seja,  

 

A expansão do acesso à educação superior realizada pelo regime burguês-

militar é analisada por Fernandes (1989) como um “milagre educacional” que 

criou as ilusões de “democratização do acesso” omitindo que este processo 

ocorria de forma combinada com o aumento significativo do setor privado na 

área educacional. Com a reforma universitária consentida e conduzida pelo 

regime burguês-militar foram realizadas mudanças que não alteravam, 

contudo, o padrão dependente de educação superior. (Lima e Pereira, 2009) 

 

Observa-se uma diferença exorbitante e um favorecimento claro a iniciativa privada 

em detrimento da pública. Em relação à privatização interna das IES públicas, elas se 

efetivam pelas “fundações de direito privado, das cobranças de taxas e mensalidades pelos 

cursos pagos e do estabelecimento de parcerias entre as universidades públicas e as 

empresas, redirecionando as atividades de ensino, pesquisa e extensão”. (Lima, 2011, p. 87) 

Durante o governo FHC tivemos a declaração de Bolonha em 1999. Este tratado 

direciona a formação que é desejável ao mercado, e este modelo de formação teve 

rebatimentos na política de educação no Brasil com fortes implicações na formação 

acadêmica, e na investigação em Serviço Social nestas últimas décadas. (Lewgoy e Maciel, 

2016, p. 25). 
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O Processo de Bolonha
12

 absorveu muitas orientações do Banco Mundial e da 

Organização do Comércio. Ele incorporou os princípios que haviam sido elencados na 

declaração de Sorbonne o qual consistia em implementar novas diretrizes para o ensino 

superior na comunidade Europeia. Em 2009 outros países incluindo o Brasil são chamados a 

compor o “Fórum Político de Bolonha”. Este fórum tem como meta criar um sistema de 

ensino superior estandartizado, para responder as demandas da internacionalização da 

educação. Uma nova concepção de universidade é consolidada, sendo marcada pela cultura de 

que: uma boa universidade deve ser barata (menos anos, menos custo), rápida (que se faça o 

mesmo em menor tempo), padronizada (mesmo formato em diferentes realidades), e com 

financiamento autossustentável (graduação barata e rápida, mestrados curtos, doutorados 

ligeiros para a docência e/ou pesquisa acadêmica e para demanda de mercado); que se 

enquadre às exigências de expansão e acumulação do capital (Boschetti, 2016). 

No Brasil o rebatimento deste consenso internacional provocou o conjunto de 

transformações já sinalizadas no ensino superior, onde vivemos um tempo marcado pelo 

“Estado democrático sem direitos”. Sendo portanto, uma conjuntura desafiadora a formação 

profissional.  

Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-

2014) esta lógica de expansão por meio da mercantilização foi sustentada. Uma das 

particularidades do governo Lula foi o Programa Universidade para Todos (PROUNI- Lei nº 

11.096/2005)
13

, lançado em 2004/2005, a qual possibilita instituições privadas de ensino 

superior serem isentas de tributos, mediante a ampliação de bolsas de estudos parciais ou 

integrais. 

Na análise de alguns autores (Machado s/d, Saes, 2001, Maciel, Carleial, 2015, 

Mancebo, 2017) acerca do Partido dos Trabalhadores, o neoliberalismo foi potencializado 

durante o governo petista, no que, o partido promoveu trajeto oposto às reivindicações dos 

movimentos populares e sindicais que lhe deram origem. Observa-se neste governo uma 

                                                           
12

 Este processo é norteado pelas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), do Banco Mundial, da Unesco e das empresas educacionais. Para maior aprofundamento na análise 

deste processo consultar Leher, (2010, p. 382-387).  
13

 Leher, (2010), aponta que, o PROUNIf oi criado em 2004, deixado a cargo do setor privado a ampliação das 

matrículas da educação superior, especialmente o de natureza empresarial. Logo, o PROUNI é um programa de 

compra de vagas nas instituições privadas com verba pública, o que vai na contramão do que está preconizado na 

Constituição Federal, a qual estabeleceu a possibilidade de repasse de verbas públicas para a instituições 

comunitárias, confessionais e “filantrópicas”, mas não para as instituições com fins lucrativos como as 

particulares.   
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continuidade e aprofundamento das direções do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Maciel, s/d analisa o quando o partido dos trabalhadores sobre a presidência de Lula e 

Dilma fez um percurso do neoliberalismo moderado
14

 (governo Lula, de 2003-2010) ao 

neoliberalismo extremado (governo Dilma 2011 – 2016). Ao adotarem o neoliberalismo 

moderado as perspectivas anti-autocrática e anti-neoliberal se esvaziaram, enfraquecendo o 

conjunto da esquerda, no que a direita se potencializou. Lula dá continuidade ao “populismo 

neoliberal”
15

 (Saes, 2001) iniciado por Collor. Os efeitos disto são o retorno de práticas 

coligadas ao neoliberalismo extremado e uma forte investida política e econômica contra os 

trabalhadores e os movimentos sociais.  

É no segundo governo de Dilma que o país presenciou um forte ajuste na economia 

em nome da redução dos gastos públicos e de crescimento econômico, todavia, na prática este 

ajuste, “acaba eliminando as chances reais de crescimento num futuro próximo por reduzir o 

investimento, o emprego, a renda, a arrecadação de impostos e comprometer a engenharia 

dos gastos sociais construída nos últimos anos.” (Carleial, 2015:1) 

Seguindo com a análise de privatização no âmbito da educação superior identifica-se 

que, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010) implementou “o empresariamento 

da educação superior, da parceria público-privados na educação superior e dos contratos de 

gestão”. (Lima, 2011). Este governo deu continuidade em muitas direções do processo de 

mercantilização da educação iniciadas no governo Cardoso em nome da “democratização do 

acesso ao ensino superior”, porém, a autora Pereira (2009) enfatiza algumas de suas 

particularidades, vamos a elas:  

a) participação do setor privado presencial, através de ampla isenção fiscal, possibilitada pelo 

Programa Universidade para Todos (PROUNI); mediante o discurso governamental da 

democratização do acesso o PROUNI fortalece o aprofundamento da privatização do ensino. 

 b) participação dos setores público e privado de ensino a distância (EaD); o que 

tendencialmente gera uma formação apartada da função social da universidade, do tripé 

ensino, pesquisa e extensão, o que pode fragilizar o processo de formação profissional. 

                                                           
14

 Para aprofundar a análise do neoliberalismo moderado ao neoliberalismo estremado ver Antunes, R. A 

desertificação Neoliberal do Brasil: (Collor, FHC e Lula), 2004, editora: Autores Associados.   
15

 No populismo neoliberal é sustentado que: haja uma substituição da organização política independente das 

massas trabalhadoras pelo governo, a partir da luta contra o Estado pela manutenção do mercado, o mecanismo 

de luta redistributivista é descartado. O raciocínio é que, a extinção do Estado intervencionista e a manutenção 

do mercado irão abolir os maus capitalistas e com o aumento da produtividade econômica, os efeitos 

redistributivos se darão. (Saes, 2001). 
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c) ampla reestruturação do sistema público de ensino, por meio do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI
16

); as 

reestruturações não foram projetadas para a realidade das IES brasileiras, mas para atender as 

metas de cobertura educacional imposta pelos organismos internacionais. Esta exigência na 

expansão do ensino de graduação nas universidades federais precariza o trabalho docente.  

d) reforço, na universidade pública, da lógica da mercantilização, através das parcerias 

público-privadas; crescem os números de cursos de pós-graduação pagos dentro das 

universidades públicas.  

 

Com tais medidas observa-se que a concepção de universidade pública de ensino 

superior se pulveriza, se fragmenta atingindo o núcleo duro da formação profissional. Já no 

governo de Dilma (2011-2016) manteve-se o caminho de expansão do ensino superior, 

através da ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - Fies
17

, 

do Programa Universidade para Todos - PROUNI, do Programa de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI) e do Ensino à Distância – EaD.  

Passados alguns anos de implementação dos programas acima mencionados, não se 

observam melhorias concretas em relação a formação na educação superior, ao contrário, 

encontramos a precarização do ensino superior, formação aligeirada, a intensificação do 

trabalho docente. Para analisar mais sobre os efeitos destes programas no ensino superior ver 

(Lima, 2007; Pereira, 2016)  

Diante do exposto, podemos concluir que, a direção política do Estado não é o de 

investir em Políticas Sociais, mas no mercado e diante deste curso buscam enquadrar a 

Política Educacional para atender as demandas neoliberais. Haja vista que,  

 

a mesma articula-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar, ou 

que está em curso, em cada momento histórico, ou em cada conjuntura, 

projeto este que corresponde [...], ao referencial normativo global de uma 

política. (Azevedo, 2001: 60). 

 

  

 Desta forma, é importante marcarmos as diferenças entre as universidades públicas e 

                                                           
16

 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), foi 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007.  (BRASIL, 2007).  
17

 O Fies é um Programa do Ministério da Educação criado em 1999, que é utilizado para financiar bolsas para 

estudantes sem poder aquisitivo para arcar com os custos de uma universidade privada. Todavia, está articulado 

ao ProUni, pois financia com juros subsidiados pelo Estado no empréstimo ao estudante. 
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privadas. Na universidade pública tal qual elucidado na Constituição Federal de 1988, não se 

pode dissociar ensino, pesquisa e extensão. Logo, a universidade pública, gratuita, laica, de 

qualidade e socialmente referenciada, diz respeito àquela que, por seu caráter público garante 

a democracia política, gratuita para que possibilite o acesso e permanência de todo o cidadão. 

Laica no sentido de acolher a pluralidade ideológica, cultural e religiosa, e de qualidade para 

que possibilite o avanço científico e tecnológico do país, por meio das pesquisas.   

A autora Chauí, (2014, p. 94 e 95) nos apresenta uma periodização das mudanças da 

universidade pública entre 1970 até 1997. Ela nomeia de universidade funcional (1970-1980), 

aquela cujo objetivo era preparar rapidamente estudantes para um novo mercado de trabalho 

gerado pelo milagre econômico e, simultaneamente, compensar a classe média urbana por seu 

apoio à ditadura. De 1980-1990 instala-se a universidade de resultados ou de serviços, 

marcada pela produtividade e aberta a “parcerias” com empresas privadas para financiamento 

de pesquisas. A partir de 1990, chegamos à universidade operacional, definida como uma 

organização social, balizada pela ideia de eficácia e de sucesso no emprego de determinados 

meios para alcançar o objetivo particular que a define. A universidade operacional está 

voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão, é avaliada por índice de produtividade e 

está organizada para ser flexível. Logo, ela é estruturada por normas e padrões descolados do 

conhecimento e da formação intelectual, estando organizada por micro organizações que 

submetem os docentes e estudantes as exigências exteriores ao trabalho intelectual. Portanto, 

esta formatação de Universidade certamente trará incidências nos cursos de Serviço Social, 

em sua formação profissional e consequentemente na questão do estágio. 

Conforme mencionado anteriormente e analisado pela autora Pereira, (2016) o ensino 

superior brasileiro passou por dois momentos de impulso expansionista, a saber: pós - 1968 e 

no pós - 1990, especialmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 

2002), marcado fortemente pelo setor privado. Tivemos neste montante ainda, a 

regulamentação jurídica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN em 

1996 que adequou o ensino superior aos interesses do mercado, decretando a diversificação 

das IES, bem como do seu financiamento, a fragmentação e enxugamentos dos currículos 

(substituição de currículo mínimo por diretrizes curriculares), privatização indireta (venda 

temporária da força de trabalho e dos serviços executados em universidades públicas), perda 

de autonomia financeira, expansão massiva do ensino privado, incentivo à abertura de cursos 

sequencias e à distância, reduções orçamentárias e as precarizações das unidades de ensino 
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público. (Oliveira, 2015).  

Em 2006, passa a ser efetivada a modalidade de ensino à distância (EAD – Lei nº 

5.622/2005). Pereira, (2016) aponta o quanto o EAD acentua debilidades históricas presentes 

no ensino superior e, no Serviço Social, quando este curso ocupa o 3º lugar com matrículas 

EaD no Brasil (dados do INEP/MEC, 2010).  

 A expansão massiva do ensino superior privado e à distância podem ser visualizados 

abaixo na tabela elaborada pela autora Pereira, (2016, p. 44). 

 

 

CATEGO

RIA 

IES que 

ofertam o 

curso de  

Serviço 

Social 

 

% 

 

Matrículas 

 

% 

 

Concluintes 

 

% 

PÚBLICA 
- presencial 

 

62 18,9 19.191 11,0 2.642 9,2 

PÚBLICA 

– EAD 
 

1
37

 0,3 9.424 5,5 5.604 19,5 

PRIVADA 
- presencial 

 

248 75,6 59.972 34,5 9.646 33,6 

PRIVADA 

– EAD 
 

17 5,2 85.171 49,0 10.842 37,7 

TOTAL 328 100 173.758 100 28.734 100 

Fonte: Pereira, (2016) com base na Sinopse Estatística da Educação Superior– Brasil – 2013. 

 

Pelos dados podemos constatar que: o número de cursos de Serviço Social ofertado 

pela rede privada é proporcionalmente muito elevado em relação à pública, o que se repete em 

relação aos números de matrículas na rede privada, com estes dados fica muito preciso que, o 

ensino superior brasileiro apresenta uma forte tendência a estar articulado a iniciativa privada.  

 Com isto, a formação encontra seus desafios, uma vez que, diferente das 

universidades públicas, há instituições que não precisam realizar pesquisa, somente transferir 

conhecimento. Constituindo-se o que foi nomeada por Chauí, 2014 como: universidade 

operacional, na qual desaparecem as ideias de investigação, pesquisa aprofundada, crítica e 

criação.  

Pereira, 2018 problematiza o quanto se apresenta frágil o processo formativo no 
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quesito qualidade acadêmica. Há uma tendência de empobrecimento nas experiências 

acadêmicas que ocasionarão rebatimentos na formação, e consequentemente no trabalho 

profissional. A modalidade do ensino à distância limita o campo de vivência com a pesquisa e 

o estímulo investigativo o qual é fundamental para a produção do conhecimento. Observa-se 

também que, alguns destes profissionais formados pela modalidade do EAD serão incumbidos 

de supervisionarem estagiários. 

Com tais considerações é fundamental pensar os impactos destas modificações no 

Serviço Social, curso que apresenta uma direção social estratégica crítica e que tem um 

projeto profissional crítico assentado em valores democráticos e progressistas. 

A modalidade de ensino à distância não possibilita ao discente uma formação que 

articule o ensino com a extensão e a pesquisa agregando uma dimensão investigativa 

indispensável para a definição de estratégias profissionais; restringe o espaço de debate em 

sala de aula rico ao processo de formação, além de não estimular o contato com os 

movimentos sociais e suas agendas políticas, destacando-se o movimento estudantil (Chagas, 

2016, p. 44). 

A queda na qualidade da formação impacta diretamente no Serviço Social uma vez 

que, compromete a efetivação do Projeto ético-político da profissão e os princípios que se 

pensaram coletivamente para a formação tendo em vista que,  

 

(...) o rebaixamento da formação em Serviço Social, sobretudo pela via do 

Ensino à Distância, que se multiplica em rápida velocidade e é hoje 

responsável pela formação de um enorme contingente profissional, representa 

uma contradição ao Projeto Ético-Político do Serviço Social e à cultura 

intelectual da profissão. Na medida em que não é garantida uma formação 

crítica, abrem-se lacunas na compreensão da sociabilidade burguesa e tende a 

reforçar uma visão que remete ao conservadorismo. (Chagas, 2016, p. 45) 

  

 

 

Sendo assim, formar um profissional crítico com arcabouço teórico que confronte a 

realidade e construa estratégias de intervenção para superá-la tem sido um desafio a ser (re) 

pensado pela categoria profissional.  

Diante disto se faz de extrema urgência que a categoria reforce a importância do 

constante diálogo entre campo de estágio e a universidade, a fim de produzirem estratégias de 

enfrentamento a se manter um ensino de qualidade conforme preconizado pelos documentos 

das Diretrizes Curriculares de 1996 da ABEPSS, a resolução do CFESS nº 533/2008 e a 
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Política Nacional de Estágio da ABEPSS.  

Em 2015, Dilma foi impedida de exercer o seu mandato devido a um processo o qual 

foi aceito em dezembro de 2015, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. 

Ela então, sofreu um golpe e em agosto de 2016 o então, vice-presidente Michel Temer 

assume a presidência, pondo com isto, fim ao período “Lulista”
18

. 

 

Pode-se afirmar que os 12 anos de “lulismo” (...), efetivamente, ampliaram as 

políticas sociais compensatórias, trazendo melhorias para os setores sociais 

mais empobrecidos, porém abandonaram a agenda de reformas estruturais; 

descuidaram da expansão dos bens e serviços de uso coletivo; não 

conseguiram coordenar e executar os investimentos necessários em 

infraestrutura; e assistiram, sem reagir, à reprimarização da pauta de 

exportações e à desindustrialização do país, os quais são fenômenos 

associados a uma inserção declinante no sistema internacional. 

Adicionalmente, o “lulismo” manteve intacto o oligopólio da mídia e não 

contribuiu para a elevação dos níveis de politização e organização da classe 

trabalhadora. (Mancebo, 2017, p. 877) 

   

   

 Em 2015, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB havia lançado o 

documento: "Uma ponte para o Futuro", neste documento afirmava-se que, a crise econômica 

vivenciada pelo Brasil é oriunda do desequilíbrio fiscal devido à presença de dispositivos 

constitucionais que estruturalmente forçariam o Estado a gerar grandes despesas, o que o 

impediria de realizar superávits fiscais. Sendo assim, são apresentadas cinco soluções:  

(a) estabelecimento de um regime constitucional de limitação dos gastos públicos;  

(b) reforma da Previdência Social;  

(c) redução das obrigações e vinculações constitucionais;  

(d) adoção de um orçamento impositivo, com base zero, e de um comitê de avaliação de 

políticas públicas; o que certamente impactará nas políticas educacionais, incluindo as de 

Ensino Superior.  

(e) diminuição do papel do Estado na economia e ressignificação de programas sociais e dos 

bancos públicos (Leães, 2017, p. 9).   

Estas propostas são corporificadas pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

241/55, a qual estabelece que os gastos reais do Governo Federal fiquem congelados por 20 

anos, em áreas como da saúde e educação. Esta direção para este ano de 2018 foi revisada, 

                                                           
18

 Termo criado pelo cientista político André Singer (2009) que se refere ao período dos dois mandatos de Luiz 

Inácio Lula da Silva e o primeiro de Dilma Rousseff. 
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sendo assim, será retirada a obrigatoriedade de investimento mínimo em proporção ao 

Produto Interno Bruto (PIB) para educação e saúde. Por outro lado, alguns programas e 

financiamentos como: programas sociais Minha Casa Minha Vida, Programa Universidade 

Para Todos (PROUNI), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Ciência sem Fronteiras foram extintos 

ou tiveram seu número de beneficiários reduzidos. 

Após 11 anos de implementação do REUNI, partilho da hipótese apresentada por 

Mancebo, Vale e Martins, (2015, p. 38) de que, os pilares que sustentam esse programa de 

reestruturação e expansão das universidades federais são: 1) A sobrecarga de trabalho do 

professor, tendo em vista que, a ampliação do número de vagas nas universidades federais não 

ocorrem de maneira proporcional a ampliação das vagas para docentes; 2) A aceleração do 

ensino, particularmente pela flexibilização de currículos e uso do EaD, intensificando assim o 

processo de certificação em larga escala. 

A lógica mercadológica passa a ser incorporada pela universidade pública, não 

somente retirando investimentos da dotação orçamentária, mas atravessando discentes e 

docentes pela lógica do produtivismo e da competitividade. No que Bossi, (2007) vai dizer: 

 

Trata-se de uma competitividade entre instituições, entre programas 

de pós-graduação e entre docentes, reconfigurando o trabalho 

docente, representando a perda da autonomia e a subsunção do 

trabalho intelectual à lógica do capital.  

  

  

Trazendo estes elementos para pensar o nosso objeto que é o estágio supervisionado 

identifica-se que esta conjuntura precariza as relações de trabalho dos docentes, e isto traz 

consequências para o processo de formação dos futuros assistente sociais e para as assistentes 

sociais que supervisionam estagiários. Diante do exposto, a efetivação do Projeto Ético-

Político Profissional do Serviço Social (PEP) encontra seus limites, o que veremos na 

discussão subsequente.  
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CAPÍTULO II – CAMIHOS DA FORMAÇÃO  

 

2.1 O projeto ético político: breves considerações.   

 

No capítulo I apresentamos uma discussão panorâmica sobre a mercantilização do 

ensino superior e nesse sentido este capítulo tratará a questão da formação profissional em 

Serviço Social. Certamente para abordar tal temática, é importante iniciarmos a discussão 

sobre o que é o projeto ético político considerando que as diretrizes curriculares da ABEPSS 

de 1996 são seus elementos constituintes.  

O projeto ético-político tal qual concebido atualmente teve sua possibilidade de 

construção na transição dos anos setenta para o oitenta do século passado, diante do 

posicionamento de parte da categoria profissional em rejeitar e criticar o conservadorismo 

presente na profissão. A crítica ao conservadorismo já se apresentava desde a década de 1960, 

todavia nos marcos da década de 1970 para 1980 ela ganha maior notoriedade tendo em vista 

a crise ditatorial (Netto, 1999, p. 9). 

 Este projeto coloca-se combativo ao conservadorismo, a neutralidade do Serviço 

Social tradicional e contra todas as formas de desigualdade social. Constitui-se como um 

projeto profissional crítico
19

, fruto de debates coletivos o qual expressa claramente seu 

compromisso com a classe que vive do trabalho. 

Silva e Silva (1992) analisa que, o Serviço Social recorreu ao marxismo para 

desenvolver esse novo projeto de ação profissional. O projeto ético-político do Serviço Social 

busca analisar a realidade a partir de sua totalidade logo, parte de uma base teórico-

metodológico marxista. A referida autora afirma, 

 

É na tentativa de desenvolver est novo projeto de ação profissional que o 

Serviço Social recorre ao marxismo, buscando certas categorias teóricas para 

fundamentar esta construção. A influência do marxismo é também 

evidenciada na proposta metodológica de sustentação desse projeto de prática 

profissional. (Silva e Silva, 1992, p. 114) 

 

 

 

Para além da circunscrição e nomeação do projeto ético-político do Serviço Social 

tivemos nos anos de 1990, mais precisamente no ano de 1993 a aprovação do atual Código de 

Ética Profissional, Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8.662/1993), consideradas 
                                                           
19

 Este projeto vem sendo construído historicamente pelo processo de renovação do serviço social brasileiro, na 

sua intenção de ruptura. Sobre este momento no Serviço Social trouxemos breves apontamentos no capítulo 

primeiro, p 15.  
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expressões deste projeto juntamente com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. 

A década de 1990 comporta marcos legais importantes para o Serviço Social, onde tais 

legislações e normatizações expressam este projeto profissional crítico. Já nos anos de 2000, e 

desse período em diante podemos destacar outros avanços que são formas de respostas às 

demandas que vem contemporaneamente sendo apresentadas para o serviço social. Temos 

como exemplo, já que abordaremos a relação com a formação profissional; a resolução 

CFESS nº 533/2008, que “regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social”, 

destacando que, a supervisão em Serviço Social é atribuição privativa dos assistentes sociais. 

Acerca do tema estágio aprofundaremos mais adiante. 

 Ao analisar as dimensões de um projeto profissional Netto (1999, p. 7), vai dizer que, 

 

infere-se que ele envolve uma série de componentes distintos: uma imagem 

ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus 

objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas, práticas 

etc. São várias, portanto, as dimensões de um projeto profissional, que deve 

articulá-las coerentemente. Esta articulação – imprescindível para a 

hegemonia de um projeto profissional – é complexa e não se realiza num 

curto espaço de tempo. Ela exige recursos político organizativos (...), 

processos de debate e elaboração, investigações teórico-práticas (inclusive a 

análise da relação entre conhecimentos e formas de intervenção) etc. 

  

A materialização do projeto ético-político do Serviço Social não é algo dado a priori, 

necessitando, portanto, de “capacitação profissional e condições de trabalho que viabilizem a 

sua materialização” (Forti e Coelho, 2015, p. 24). 

Netto (1999) também sinaliza a importância da capacitação profissional atrelada a uma 

formação acadêmica qualificada enquanto potências para a materialização do projeto ético 

quando argumenta que,  

 

o projeto implica o compromisso com a competência, que só pode ter como 

base o aperfeiçoamento intelectual do assistente social. Daí a ênfase numa 

formação acadêmica qualificada, fundada em concepções 

teóricometodológicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma análise 

concreta da realidade social – formação que deve abrir a via à preocupação 

com a (auto) formação permanente e estimular uma constante preocupação 

investigativa. 

 

 Embora, o projeto não se concretize tal qual foi pensado e não se esgote 

objetivamente no cotidiano de trabalho, este espaço da realidade concreta é imprescindível 

para sua materialização. “(...) uma leitura idealista vai considerar que o projeto é o ápice, o 
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momento mais importante da dinâmica que envolve o exercício profissional. Mas é claro que 

não é o projeto, pois o momento fundamental é o da intervenção.” (Guerra, 2015, p. 50).  

Forti e Coelho (2015) nos chamam a atenção sobre a necessidade em pensar a 

presença desse projeto no cotidiano institucional a partir da compreensão de sua finalidade, do 

seu significado para a profissão e, portanto, dos seus fundamentos.  

Há diferentes projetos societários em tensionamento na realidade e o nosso Projeto é 

vinculado a um projeto de sociedade que esteja livre das amarras do capitalismo, desta forma,  

 

este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor 

central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de 

escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, 

este projeto profissional se vincula a um projeto societário que propõe a 

construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, 

etnia e gênero. A partir destas opções que o fundamentam, tal projeto afirma 

a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos 

preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto na sociedade 

como no exercício profissional. (Netto, 1999, p. 15) 

 

Este projeto possui uma dinâmica própria, encontra-se em movimento e por isso, mais 

aberto a pensar novas questões e direções propostas pelos atores que o implementam, os 

quais, podem estar representados pelo conjunto de sistemas CFESS/CRESS, a ABEPSS, a 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).  

Ele traz em seu núcleo princípios e valores humanistas e respeitosos com as diferentes 

formas dos indivíduos se colocarem e serem postos na vida. Ele possui “fundamentos 

democráticos e progressistas em prol dos interesses da classe trabalhadora” (Forti e Coelho, 

2015, p. 15). 

Ora, os interesses da classe trabalhadora divergem daqueles preconizados pelo sistema 

capitalista, o qual em momentos de crise acirra suas investidas contra a classe que vive do 

trabalho. Esta conjuntura descrita reverbera nos serviços disponibilizados nas instituições 

onde atuam as assistentes sociais, e repercute na atividade docente, a qual acaba por incidir na 

formação profissional
20

 dos futuros assistentes sociais.  

A precarização na formação profissional pode vir a fragilizar a materialização do 

projeto ético político do Serviço Social tendo em vista que, no fazer profissional o assistente 

social precisa recorrer aos recursos socioinstitucionais e aos recursos teórico-metodológicos, 
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 Sobre as recentes contra reformas no ensino superior consultar as autoras: Kátia Lima, Larissa Dahmer, 

Ivanete Boschetti,  Marina Barbosa Pinto, Sâmya Rodrigues, Maria Helena E. Abreu.  
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éticos-políticos e técnico-operativos para construir respostas qualificadas as várias expressões 

da questão social.  

Pensando neste cotidiano e nas relações que se estabelecem e como o assistente social 

é chamado a intervir, se faz necessário pensarmos neste cotidiano. Ora, em Marx ele é tomado 

como uma preocupação filosófica: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo 

diferentemente, cabe transformá-lo” (Marx, 1978, p. 53). Importa-nos refletir sobre esta 

categoria tendo em vista que, a formação e o exercício profissional ocorrem em seu curso, 

portanto é neste cotidiano que se “(...) atravessam informações, buscas, trocas, que fermenta 

sua transformação” (Carvalho, 2012, p. 14), ou seja, embora o cotidiano seja o campo da 

alienação ele também é o campo para sua superação.  

 É neste cotidiano que, se efetiva a intervenção profissional, é onde o ideal e o possível 

se dão, é onde as contradições emergem, é nele que o fazer profissional encontra a realidade 

institucional,  

É mediante os elementos que comportam esta totalidade chamada vida cotidiana em 

relação à totalidade mais macro do mundo capitalista que podemos extrair as questões que 

incidem sobre a formação profissional do assistente social. Tendo em vista que, durante este 

processo busca-se: “ressaltar a vida cotidiana como fonte permanente de investigação e estudo 

(...)” (Carvalho, 2012, p. 15).   

Heller (1972) aponta que:  

 

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 

vida cotidiana com todos os aspetos da sua individualidade, de sua 

personalidade. Nela colocam-se ‘em funcionamento’ todos os seus sentidos, 

todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 

sentimentos, paixões, ideias, ideologias. O fato de que todas as suas 

capacidades se coloquem em funcionamento determina também, 

naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda a 

sua intensidade. (Heller, 1997, p. 17) 

 

 

Para pensarmos na materialização deste projeto no cotidiano é importante sabermos a 

direção ética e política que fundamentam este projeto, ancorado nos princípios fundamentais 

do Código de Ética Profissional dos assistentes sociais de 1993, sendo eles:  

 Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; 
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 Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

 Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras; 

 Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; 

 Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual; 

 Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação - exploração de classe, etnia e gênero; 

 Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

 Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

 Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

opção sexual, idade e condição física. 

 

Observa-se que, os princípios deste projeto vão para além de direções burocráticas e 

coorporativas de uma profissão, incluem um horizonte coletivo de uma nova ordem societária.  

O movimento de repensar a profissão além do favorecimento da construção de um 

projeto possibilitou, “significativas alterações nos campos do ensino, da pesquisa e da 

organização político-corporativa dos assistentes sociais. Revigora-se uma ampla e fecunda 

organização da categoria em suas bases sindicais, acadêmicas, e profissionais” (...). 
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(Iamamoto, 2014, p. 615). Assim consideramos importante sinalizar a questão do estágio 

supervisionado e o próprio desenvolvimento de sua concepção, tendo-o como um espaço de 

síntese entre teoria e prática e, portanto, um papel relevante na formação profissional. 

 

2.2 O currículo mínimo de 1982 e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 

 

Na década de 1970
21

 o Conselho Federal de Educação fixa um novo currículo para o 

Serviço Social de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases e do parecer de nº 342. Desta forma 

o curso passa a ter quatro horas de duração e são introduzidas disciplinas como: Teoria do 

serviço social, politica social, métodos do serviço social, e estágio prático
22

 de seis meses.  

O currículo mínimo para o curso e Serviço Social de 1982 aprovado pelo Conselho 

Federal de Educação através do parecer 412/1982, apresenta-se como marco importante no 

processo de formação profissional, ainda que ele seja a expressão da luta por distintos projetos 

de profissão, ou seja, no currículo de 1982 ainda aparecem os tensionamentos entre a 

concepção de qual formação profissional esta sendo almejada. Este currículo mínimo,  

 

foi proposto pela Abess em 1979, em pleno período ditatorial, incorporando 

alguns avanços do movimento de reconceituação latino-americano. O 

currículo mínimo expressa um processo de transição, parte da resistência 

acadêmica e política tanto à ditadura militar implantada no país (1964-85) 

quanto ao Social Work, em sua difundida trilogia, composta por Serviço 

Social de caso, de grupo e de comunidade. (Iamamoto, 2014, p. 1) 

 

 

O currículo de 1982 comporta debates suscitados pelo momento histórico de 

rompimento com valores e concepções de mundo da classe dominante e alianças com a classe 

subalternizada. Diante desta direção do Serviço Social apresentou-se como necessário uma 

reformulação no projeto de formação profissional. Assim, o parecer 412 de 1982, aprova o 

Anteprojeto de Reforma Curricular. O parecer apresenta o que se almejava,  

 

Considera-se que a formação profissional de Serviço Social tem como 

referência básica, o homem como ser histórico de uma realidade em que os 

relacionamentos emergem, principalmente, da correlação de forças e 
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 Certamente não podemos desconsiderar o contexto social, político e econômico que o Brasil atravessava como 

já sinalizado no capítulo anterior, pois este foi o solo fértil para as expressivas mudanças no Serviço Social 

brasileiro. Uma delas refere-se ao próprio processo de revisão curricular que também modifica o papel do estágio 

supervisionado. 
22

 Cabe observar a relação histórica do estágio com a “prática”, o “fazer profissional”, ainda que não seja só esta 

a concepção defendida neste trabalho. 
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contradições produzidas pela dinâmica da realidade social [...] Torna-se, 

portanto, fundamental capacitar o aluno para compreender e analisar de 

forma crítica a realidade histórico-estrutural e o contexto institucional, onde 

se processa a prática do Serviço Social, habilitando-o a propor e operar 

alternativas de ação [...] Trata-se, por conseguinte, de uma formação que se 

situa no plano da reflexão-ação, tendo em vista o desencadear de um 

processo de capacitação. (BRASIL, 1982, p. 2) 

 

No currículo de 1982
23

 observa-se que o ensino do Serviço Social estava concentrado 

na História do Serviço Social, Teoria do Serviço Social, Metodologia do Serviço Social e o 

Estágio prático. Embasada na disciplina de metodologia aplicada, onde ainda prevalece a 

dimensão do “fazer” a intervenção ou de “aplicar” o conhecimento acumulado e também 

significa dizer que este currículo marca uma transição no processo de formação profissional, 

se configurando ainda como a expressão das disputas entre os projetos de profissão: um de 

origem conservadora e o outro atrelado a ruptura com o conservadorismo. Portanto, o 

currículo mínimo de 1982 apresenta tensionamentos apesar de seus avanços expressivos 

capturando a essência do pensamento social no campo da tradição marxista.   

Em 8 de novembro de 1996 foi aprovado um novo currículo mínimo em assembleia 

geral das unidades de formação da graduação e pós-graduação. Este novo currículo foi 

elaborado sob a coordenação da ABESS/CEDEPSS (centro de documentação e pesquisa em 

políticas sociais e serviço social), recebendo apoio do conjunto CFESS/CRESS, da ENESSO 

e de uma equipe de consultores, os quais o elaboraram.    

 

Com compromisso acadêmico de rigor teórico, direção ético‐política e prática 

organizativa, os pressupostos do currículo/82 foram reafirmados e acrescidos, 

expressando a decisão coletiva de avançar na apropriação da teoria social 

crítica e do método que lhe é próprio, pelo que este contém de possibilidades 

de aproximação ao real, nele intervir e transformá‐lo. (ABESS/CEDEPSS, 

1996). 

 

 

O currículo mínimo a partir e 1996, conforme orientações do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) recebe a nomenclatura de diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares 

da ABEPSS para o curso de Serviço Social são frutos deste processo de repensar a profissão. 

Este documento foi gestado a partir de debates coletivos e sistemáticos da categoria 

profissional a partir de 1994. Em dezembro de 1996 foi promulgada também a Lei 9394 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que trouxe uma alteração, ou seja, no 

                                                           
23

 Não é nossa pretensão fazer uma análise deste currículo mínimo, mas é importante sinalizar sua relevância no 

processo de formação profissional e na concepção de estágio ali presente.  
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“lugar” dos currículos mínimos (aprovado pelo MEC em 1982) são colocadas as diretrizes 

curriculares o que traz um impacto, sobretudo para o Serviço Social pois, enquanto o primeiro 

tinha um caráter de obrigatoriedade, o segundo passa a se configurar como um norte, uma 

referência. Este fato torna viável o processo de normatização das Diretrizes Gerais para o 

Curso de Serviço Social conforme a nova lei, a qual prevê o estabelecimento de diretrizes 

gerais para os cursos, ou seja, 

 

Tais diretrizes devem estabelecer um patamar comum ao ensino no país, assegurando, 

ao mesmo tempo, a flexibilidade e descentralização destes às realidades locais e 

regionais, permitindo ainda, que o ensino acompanhe as profundas transformações que 

presidem o mundo contemporâneo. (Iamamoto, 2001, p. 50) 

 

A formação profissional em Serviço Social deve ter as Diretrizes Curriculares de 1996 

como a norteadora de suas reflexões. Para que assim, possa sustentar este projeto contrário à 

hegemonia burguesa. Na sistematização das autoras Grazzelli e Adriano (2016) a dimensão 

hegemônica do projeto profissional pressupõe duas diretrizes: 1) compreensão de que toda 

hegemonia é sempre um processo de luta e tem na política e na cultura o seu terreno 

privilegiado. 2) não existe uma hegemonia profissional descolada dos avanços dos projetos 

hegemônicos em disputa na sociedade. Por assim ser, as Diretrizes Curriculares são 

constitutivas deste projeto, considerando que ela é uma particularidade nesta totalidade o qual, 

considera as contradições das relações sociais convocando a defesa de uma formação 

profissional crítica.   

Iamamoto (2014) nos alerta para as alterações no texto legal das diretrizes curriculares 

que foi homologada em 04 de julho de 2001 pelo Ministério da Educação e do Desporto. 

Estas alterações referem-se à direção social da formação profissional, aos conhecimentos e 

habilidades considerados essenciais ao desempenho do assistente social. Como exemplo ela 

cita que: no perfil de bacharel em Serviço Social constava “profissional comprometido com os 

valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social”, o que foi retirado e 

substituído por “utilização dos recursos da informática”. Outra observação da autora é que os 

tópicos de estudos foram completamente retirados do texto oficial em todas as especialidades, 

ficando insustentável garantir o conteúdo básico que seja comum à formação profissional no 

Brasil.  

As diretrizes curriculares possuem em sua direção formativa a indissociabilidade 

entre, ensino, pesquisa e extensão, que assegurem uma formação generalista mediante o 
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ensino público, gratuito, laico, e de qualidade.   

As diretrizes curriculares de 1996 apresentam o perfil de profissional que se pretende 

formar sendo eles: assistentes sociais capazes de ler a totalidade da realidade social com 

direções de atuação que defendam os direitos sociais (ABEPSS, 2016, p.4). Para além desta 

interpretação da realidade social requer-se que os assistentes sociais possuam um,  

 

perfil de profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 

propostas que apontem para a progressiva democratização das relações 

sociais. Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores 

democráticos e competência teórico-metodológica na teoria crítica, em sua 

lógica de explicação da vida social. (Iamamoto, 2009 p. 32) 

 

E, em que medida estamos formando nesta perspectiva? Eis aí, o desafio diante das 

contrarreformas na educação superior às quais se dão nas universidades públicas via REUNI e 

nas universidades privadas via PROUNI, uma vez que, estas incham os espaços de formação 

acadêmica o que sobrecarregam os professores, dificultando a permanência estudantil e 

comprometendo a qualidade da formação. 

A formação e o exercício profissional estão sendo fortemente atravessados pelo ciclo 

reprodutivo do capital o qual busca violentamente reordenar o seu funcionamento. E no que 

isto incide sobre a formação e o trabalho profissional? De saída, podemos apontar a 

precarização do processo formativo, que leva desdobramentos para o exercício profissional, 

materializados na aceleração do ensino superior - o que insurge como um retrocesso no que se 

avançou de propostas para o currículo mínimo - e na flexibilização do trabalho, somado a isto, 

a baixa qualificação na formação traz como consequência profissionais poucos capacitados 

que lançam para baixo o valor da força de trabalho assim, o ciclo do capital se retroalimenta 

no que oferece baixos salários que são aceitos.  

Vimos que, a questão da formação no Serviço Social via modalidade de Ensino a 

Distância o qual debatemos no capítulo I interfere negativamente na qualificação, por assim 

ser, o estágio nesta modalidade também ocorrerá de maneira precarizada.  

Para que se assegure a qualidade dos serviços prestados é importante uma formação 

crítica, que preserve um olhar ampliado sobre a realidade em suas contradições para tal, as 

Diretrizes Curriculares de 1996 trazem como princípios que fundamenta a formação 

profissional: 

1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de 
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definição de disciplinas e ou outros componentes curriculares – tais como oficinas, seminários 

temáticos, atividades complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do 

currículo; 

2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional se 

defronta no universo da produção; e reprodução da vida social. 

3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social 

em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; 

4. Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, evitando-se a 

dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componentes curriculares; 

5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 

princípios formativos e condição central da formação profissional, e da relação 

teoria e realidade; 

 6. Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e noturnos, com 

máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades nestes últimos; 

7. Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação profissional; 

8. Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão;  

9. Exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 

profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em luta pela 

direção social da formação profissional, que compõem a produção das ciências humanas e 

sociais; 

10. Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular 

11. Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional. 

 

Estes princípios demarcados estabelecem as diretrizes curriculares da formação 

profissional, que envolva: “capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa” (CRESS, 2007, p.31) para a: 

1.   Apreensão crítica do processo histórico como totalidade;  

2. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais contemporâneos que 

conformam a sociedade brasileira, no sentido de apreender as particularidades da constituição 

e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país; 

3. Apreensão do significado social da profissão desvelando as possibilidades de ação 
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contidas na realidade; 

4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço Social via 

mercado de trabalho, visando formular respostas profissionais que potencializem o 

enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre público e privado;  

5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas na 

Legislação Profissional em vigor. (CRESS, 2007, p. 26). 

 

Diante dos elementos acima mencionados nos cabe refletir: como eles se apresentam 

no fazer profissional, e como são trabalhadas no processo de supervisão de campo e 

acadêmica?  

Iamamoto (2001) sinaliza que, articular a profissão e a realidade é um dos maiores 

desafios tendo em vista que, o Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na 

realidade. Desta forma, transpor o aparente e privilegiar a investigação no sentido de se ter 

“aguçado” o viés indagativo e de pesquisa são essenciais ao exercício profissional.  

 

O que se reivindica, hoje, é que a pesquisa se afirme como uma dimensão 

integrante do exercício profissional visto ser uma condição para se formular 

respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que 

tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios éticos-

politico norteadores do projeto profissional. Ora, para isso é necessário um 

cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos sociais que são objeto 

de trabalho do assistente social. (Iamamoto, 2001, p. 56) 

 

 

 É a partir da apreensão das particularidades das múltiplas expressões da questão social 

e como estas são vivenciadas/experimentadas pelas (os) usuárias (os) que repostas 

profissionais poderão ser elaboradas. Para acessar estas particularidades o assistente social 

fará uso do conhecimento e habilidades agregados durante o seu processo de formação e, 

pensando na qualificação deste profissional é imprescindível ao assistente social a capacitação 

continuada.  

 Ora, é fundamental que, no processo de supervisão o discente possa ser estimulado 

pelo supervisor ao exercício de apreender a gênese da questão social com o qual se encontra 

nos diferentes campos de estágio e se debruçar em pesquisar esta realidade social que lhe é 

apresentada a fim de que possa construir intervenções que vá ao encontro da demanda em 

questão.  

Para tanto a pesquisa da realidade social torna-se um recurso fundamental 
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para a formulação de propostas de trabalho e para a ultrapassagem de um 

discurso genérico, que não dá conta das situações particulares. Essa pode ser 

uma trilha fértil para se pensar as relações entre indivíduos e sociedade, entre 

a vida material e a subjetividade, envolvendo a cultura, o imaginário e a 

consciência.  (Iamamoto, 2001, p. 56) 

 

  

Embora a pesquisa seja um pilar importante na prática do assistente social, identifica-

se uma exiguidade na produção por parte dos assistentes sociais que estão em exercício e não 

ocupam lugar no universo acadêmico.  

 

quando se procura identificar os autores,  logo se percebe que o esforço 

investigativo resulta, na sua grande maioria, de elaborações de assistentes 

sociais ligados à docência stricto sensu (mestrado e principalmente 

doutorado), ou de professores que procuram, por exigência das Instituições 

de Ensino Superior (IES), a titulação de mestres e doutores em Serviço 

Social, Ciências Sociais, Educação, Ciências Políticas, entre outros 

Programas de Pós-Graduação. Com raras exceções se identificam trabalhos 

não vinculados ao mundo acadêmico ou por exigência desse universo em 

seus diferentes níveis para obtenção de títulos. Essa constatação conduz a 

algumas indagações, que envolvem não apenas os profissionais que realizam 

atividades desvinculadas do ensino, mas também os assistentes sociais 

responsáveis pela formação acadêmica dos que procuram o Serviço Social 

como profissão. Daí se perguntar: como se explica a produção do 

conhecimento, embora tendo como objeto de pesquisa aspectos das 

expressões das questões sociais que justificam a existência do Serviço Social, 

não ser constante no fazer-se histórico da profissão? O que justifica a prática 

profissional descomprometida com o conhecimento da essência dos 

problemas sociais, da estrutura da questão social? (Setubal, 2007, p. 66) 

 

Enquanto espaço de produção que trazem debates realizados por assistentes sociais 

que estão em exercício nas instituições das políticas públicas destaca-se o Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS).   

Cabe-nos problematizar: quais as condições objetivas para assegurar os cinco 

elementos ora mencionados? Iamamoto (2014) contribui para que possamos refletir que, estes 

não estão dados a priori, para a efetivação dos mesmos requer-se uma mediação do 

profissional na instituição onde encontra-se empregado.   

 
O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha competência 

para propor e negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu 

campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ir 

além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da 

realidade e na aproximação as forças vivas de nosso tempo, tendências e 

possibilidades aí presentes passíveis de serem apropriadas pelo profissional e 

transformadas em projetos de trabalho profissional. (Iamamoto, 2014, p. 611) 
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O Serviço Social é uma profissão interventiva, dentre o seu mandato está: conhecer a 

realidade e criar possibilidades para transformá-la, alterá-la ainda que minimamente. A ação 

profissional não transforma a realidade. Para que o profissional tenha uma intervenção 

adequada ele deve ter no seu horizonte de atuação o projeto ético-político como referência e 

precisará desvelar o que lhe surge aparentemente, para tal precisará lançar mão da mediação. 

Embora, o senso comum tome o sentido de mediação atrelado puramente àquele que media 

conflitos, esta referida categoria possui uma dupla dimensão: ontológica e reflexiva. 

Ontológica, pois se faz presente em qualquer realidade, e reflexiva tendo em vista que, para 

que ocorra um deslocamento da aparência para a essência o sujeito necessita estabelecer 

intelectualmente mediações para recuperar o próprio movimento do objeto (Martinelli, 1993, 

p. 137). 

Vimos no capítulo anterior os desafios postos ao ensino superior mediante a 

contrarreforma do Estado iniciados mais fortemente na década de 1990, e que vem se 

acirrando com o governo ilegítimo de Michel Temer a partir de 2017, com a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC 247), que fixa por vinte anos os gastos públicos, afetando 

violentamente a classe trabalhadora.  

Diante deste cenário desafiante para a objetivação do projeto ético-politico 

profissional requer-se dos profissionais, docentes e alunos estratégias de enfrentamento 

coletivas para a manutenção da qualidade na formação e do exercício profissional. 

Para qualificar as ações de enfrentamento da ofensiva neoliberal é imprescindível o 

investimento na formação e qualificação dos assistentes sociais em exercício e dos discentes. 

Sendo assim, analisar o processo de estágio e os desafios da Política Nacional de Estágio se 

faz necessário. 

2.3 O estágio supervisionado em Serviço Social   

 

  

Sendo o estágio supervisionado o objeto do nosso estudo consideramos importante 

resgatarmos as concepções sobre estágio que foram sendo construídas ao longo do 

desenvolvimento do Serviço Social até a contemporaneidade.  

Nas diretrizes curriculares de 1996 o estágio tem um papel protagonista, não há 

formação sem a vivência no campo de estágio. Porém, o estágio passou por algumas 

mudanças para se constituir da maneira tal qual o concebemos hoje.  



 

 

52 

 

Em 1967, o Ministério do Trabalho e Previdência Social apresentam a portaria número 

1.002, a qual regulamenta o estágio – de forma ampla, e não restrito ao Serviço Social – assim 

fica instituído nas empresas e não nos espaços de ensino a figura do estagiário. Embasados na 

portaria 1.002 muitas universidades forneciam ao mercado graduandos sem que tivessem uma 

sistematização sobre o processo de formação. Só em 1977, com a Lei número 6.794, o estágio 

aparece como atividade complementar ao processo de formação. E então, na década de 1980, 

com o decreto número 87.497 o qual regulamentou a lei 6.794 foi estabelecido o caráter não 

complementar do estágio, mas sim um componente do processo de formação e de 

responsabilidade das instituições de ensino (Ribeiro e Silva, 2016).  

Na década de 1930, o Serviço Social estava orientado a manter uma neutralidade para 

com o fenômeno social em análise, logo este tipo de direção influenciava diretamente a forma 

como era realizada a supervisão de estágio.  

 Entre as décadas de 1940 e 1950, avaliou-se a importância da supervisão para 

realização de estágios em proposta apresentada no II Congresso Pan-Americano de serviço 

social, assim foi avaliada a necessidade da sistematização da prática do estágio e da 

supervisão no processo formativo dos novos assistentes sociais (Lewgoy, 2010).  

 O congresso Pan-Americano realizado em 1945 travou discussões referentes ao tema 

formação para o Serviço Social procurando então, definir normas para o funcionamento das 

escolas especializadas a partir de um currículo mínimo de exigências como: condições de 

ingresso nas escolas, currículo básico, planejamento de trabalho prático (Iamamoto, 2009).  

Retomar e contextualizar os primeiros currículos pensados para o Serviço Social será 

importante para que possamos acompanhar como a partir da supervisão de estágio foi se 

dando o amadurecimento do ensino e aprendizado da prática na profissão. Sobre este 

processo, Lewgoy (2009) vai demarcar a trajetória da formação da seguinte maneira: em 

1940, concentrava-se no ensinar-a-fazer no marco do conservadorismo; de 1960 até 1980 

estava voltada para o aprender-a-fazer, durante a busca da renovação, e dos anos de 1980 em 

diante o ensino-aprendizagem fortalecido na década de 1990 com a construção do projeto 

ético político.  

Na proposta curricular podemos identificar a fundamentação teórica que orienta o 

curso e qual a instrumentalização técnica utilizada pela profissão.  

Da década de 1936 até década de 1960 a formação foi marcada pelo viés filosófico do 

neotomismo, o qual propunha reformar a sociedade por meio do humanismo cristão, logo a 
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estrutura, a propriedade privada dos meios de produção e o poder não eram questionados. 

Primava-se por uma formação cristã em que o formando tinha como conteúdo programático o 

estudo do quadro social e da vida econômica das famílias e do indivíduo e de suas questões 

sociais e psicológicas, com a tarefa de reajustar/adaptar o indivíduo a sociedade. Assim,  

 

A formação técnica, específica do assistente social, consistia no estudo das teorias do 

Serviço Social que respaldasse as ações dos profissionais quanto aos desajustamentos 

individuais e coletivos. Daí a formação técnica ensinar a “como fazê-lo”, pois oferecia 

o conhecimento sobre o serviço social, dando-lhe condições de colocá-la em prática. 

A formação científica dava-se por meio de disciplinas como sociologia, psicologia, e 

biologia e também da moral, para serem utilizadas coo instrumentos de trabalho, e a 

formação pessoal tinha a preocupação do desenvolvimento da personalidade integral 

dos alunos, operando através de uma formação moral sólida, que é um dos aspectos 

importante na formação doutrinária dos alunos. (Lewgoy, 2009, p. 70 e 71)  

 

 Por uma herança histórica há uma tendência de se considerar o estágio como o 

espaço exclusivo do fazer profissional, quando na realidade é a síntese entre teoria e prática. 

Importante marcar que partimos da hipótese de que esse pensamento histórico foi superado.  

Buriolla (1994) menciona que, a Supervisão em Serviço Social, para ser analisada 

precisa ser tomada como parte integrante da formação e do exercício profissional. Esta análise 

se realiza sob uma perspectiva totalizante da profissão, que envolve: a teoria, a prática e as 

relações da categoria profissional com a sociedade nos diferentes momentos históricos. Neste 

sentido, sua concepção nunca está acabada, mas vai se reconfigurando de acordo com o 

momento histórico, à medida que os profissionais vão estruturando maneiras diferenciadas de 

ver o mundo e produzir direções de ações.  

Analisando o desenvolvimento histórico da supervisão em Serviço Social observa-se 

que ela teve início com a primeira Escola de Serviço Social, em 1898, nos Estados Unidos. 

Porém, em 1941 é que se verifica uma formação sistemática para a supervisão em Serviço 

Social (Buriolla, 1994). Tendo em vista que, nos anos de 1940 a profissão foi institucionaliza 

foi necessário esta sistematização.  

No Brasil, a literatura referente à supervisão em Serviço Social em seus anos iniciais é 

predominantemente produções provenientes dos Estados Unidos. A partir de 1947 começam a 

surgir às primeiras produções próprias.  

Buriolla (1994) destaca que em 1948, Maria Josephina P. Albano, ministrou o 

primeiro curso de formação de supervisoras e no ano seguinte ocorre a realização do segundo 

curso, ministrado por Helena Iracy Junqueira. Ambos foram ministrados na Escola de Serviço 
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Social de São Paulo. Ao aprofundar sua analise sobre as produções de supervisão em Serviço 

Social, ela identifica três autoras significativas: a) Helena Iracy Junqueira, com dez produções 

sobre supervisão em Serviço Social, dentre o período de 1947 a 1962. b) Nadir Gouvea 

Kfouri, com dez produções sobre o tema, realizadas no período de 1949 a 1969. c) Balbina 

Ottoni Vieira, com dezoito produções sobre a temática, produzidas no período de 1961 a 

1981. Este levantamento demonstra que a profissão sempre teve uma preocupação com a 

questão do estágio que ocupa um local privilegiado na formação profissional. A grande 

questão é: como ele é definido, ou seja, reduzido na dimensão do fazer ou com potencialidade 

de articular teoria e prática? 

Feito esta colocação referente às autoras significativas da década de 1940 até a década 

de 1980, apresentaremos livros que foram publicados sobre a temática referente à supervisão 

de estágio a partir da década de 1990:  

 

Autoras  Título Ano  Editora 

BURIOLLA, M. A. F O Estágio Supervisionado 1992 Cortez 

BURIOLLA, M.A.F. Supervisão em Serviço Social: o 

supervisor, sua relação e seus papéis. 

1994 Cortez 

JOAZEIRO, E.M.G. Estágio supervisionado: Experiência e 

Conhecimento 

2002 ESETec 

JOAZEIRO, E.M.G. Supervisão de Estágio: Formação, 

saberes, temporalidades.   

2008 ESETec, 

LEWGOY, A.M.B. Supervisão de estágio em serviço social: 

desafios para a formação e exercício 

profissional. 

2ª ed, 2010 Cortez 

COSTA, O. M. J. Estágio em Serviço Social: uma reflexão 

crítica. 

2013 Vieira 

SANTOS, C. M. dos. 

LEWGOY, A.M.B. 

ABREU, M. H. E. (org)  

Supervisão de Estágio em Serviço Social: 

aprendizados, processos e desafios. 

Coletânea Nova de Serviço Social. 
24

 

2016 Lumen Juris 

Fonte: Tabela construída pela autora em 2019 
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 Este livro trata-se de uma coletânea com 19 autoras: Alexandra A. Leite T. S. Eiras, Alzira M. B. Lewgoy, 

Ana Maria Ferreira, Carina Berta Moljo, Cláudia Mônica dos Santos, Daniela Leonel de P. Mendes, Daniele 

Cristina S. Gomes, Fátima Grave Ortiz, Ivanete Boschetti, Josiane Soares Santos, Larissa Dahmer Pereira, 

Ludmila Pacheco Lopes, Maria Helena E. Abreu, Marina Barbosa Pinto, Marina Monteiro de Castro e Castro, 

Nilsa Mª Souza Araújo, Sâmya Rodrigues Ramos, Valéria Forti, Yolanda Guerra.  
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As duas primeiras publicações de Buriolla (1992 e 1994) são frutos de sua tese de 

doutorado em Serviço Social, cujo tema foi: A supervisão em Serviço Social na formação 

profissional do assistente social, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

no ano de 1992. Observa-se que ambas foram publicadas antes da aprovação das Diretrizes 

Curriculares de 1996. No livro Supervisão em Serviço Social: o supervisor, sua relação e seus 

papéis, Buriolla (1994) discorre sobre os substratos conceituais históricos sobre a supervisão 

de estágio ao nível de representação de professoras, supervisoras e alunas-estagiárias. Buriolla 

salienta a relevância da concepção da supervisão em Serviço Social, desde sua gênese até os 

anos 1990. A obra da autora é um tanto significativa, sendo referência até os dias atuai. Nesta 

produção a supervisão é analisada a partir de três enfoques: 1) Administrativo: neste viés os 

mecanismos de controle e treinamento são acionados com vistas ao aperfeiçoamento 

profissional. 2) Educativo: a Supervisão está relacionada ao ensino e a formação profissional. 

“Esta supervisão exige uma sistematização constate da “matéria-prima” que vai sendo 

trabalhada, analisada no decorrer do processo de ensino-aprendizagem”. (Buriolla, 1994, p. 

20). 3) Operacional: Nesta concepção, são utilizados meios didáticos particulares para se 

atingir determinadas metas.  

Esta divisão da supervisão nestes três enfoques fragmenta uma totalidade, uma vez 

que, ao tomarmos o estágio apenas enquanto treinamento prático, partimos do pressuposto de 

que alguém irá transmitir o “saber-fazer” a outrem que absorverá esta prática e o reproduzirá 

automaticamente sem contudo elaborar o que apreendeu de conhecimento. Neste viés, não se 

implica o discente no processo de articulação entre a teoria e a prática. Desta forma, não há 

um campo propício para a produção de novos conhecimentos que emergem a partir do 

exercício de se pensar uma atuação e/ou o conhecimento que se produz a partir da experiência 

de uma dada intervenção.  

Na obra de Joazeiro (2002), fruto de sua dissertação
25

 (defendida em 2002), por sua 

vez, numa abordagem distinta da contida no projeto ético político, o estágio é apreendido 

como trabalho e não treinamento. A autora utiliza a abordagem ergológica
26

 para analisar a 

                                                           
25

 Obra completa disponível em: 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/251311/1/Joazeiro_EdnaMariaGoulart_M.pdf  
26

 Trata-se de uma teoria clássica, estudada por Ive Schawatz. Esta abordagem toma a atividade humana como 

sempre inédita, nunca inacabada. Desta forma, “a ergologia destaca, na atividade de trabalho, o encontro da 

norma – prescrição, conhecimento acumulado – com a sua renormalização, visto que a norma é atualizada pelo 

inédito da atividade no processo de sua realização (Schwartz, 1997, In: Figaro, 2011, p. 287) 



 

 

56 

 

situação de trabalho, a relação estabelecida entre as alunas- estagiárias e as atividades por elas 

desenvolvidas (no período de 1995-2000), bem como a formação que emerge dessa relação no 

espaço institucional do hospital universitário, campo de estágio impregnado de normas, 

saberes, tecnologia, correlação de forças e de vivência com o “objeto” vida e morte. Tendo 

em vista este objeto complexo ela chama a atenção para o trabalho em equipe, o que convoca 

profissionais e estudantes, a transcorrerem entre diversas áreas de saberes sem contudo, se 

perderem no conhecimento específico de sua área de atuação. Observa-se que, embora esta 

obra seja posterior às diretrizes curriculares de 1996, a autora apresenta uma abordagem 

teórica diferenciada do campo da tradição marxista e não traz em sua produção, as DC’s, este 

marco importante para se pensar o processo de formação, o qual mobilizou toda a categoria 

no cenário nacional para sua construção.  

A produção de Lewgoy (2010) é fruto de sua tese
27

: “Pensar a supervisão de estágio 

em serviço social: ser ou não ser, eis a questão.” Apresentada na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grane do Sul, em 2007. Em sua obra a autora parte do pressuposto de que, a 

supervisão de estágio em Serviço Social encontra nas Diretrizes Curriculares a possibilidade 

de romper com o pensamento conservador e, assim contribuir para a efetivação da 

competência profissional no processo de formação. A produção objetivou conhecer como se 

constituiu o processo de supervisão de estágio, a fim de, fornecer direções que contribuam 

para a efetivação da competência profissional nas dimensões ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativas. Para tal a autora deu visibilidade ao processo de 

supervisão do estágio segundo o olhar dos supervisores acadêmicos e de campo, bem como 

das alunas estagiárias. Além de, identificar de que modo o processo e supervisão de estágio 

possibilita o exercício da competência e das habilidades previstas no atual projeto profissional 

no sentido de fortalecê-las. O marco temporal de análise da autora vai do ano de 1996 a 2004, 

período este que converge com a implementação das Diretrizes Curriculares. Lewgoy parte da 

análise de que, a supervisão de estágio ao articular formação e exercício profissional, engloba 

a compreensão, a análise, a proporção e a intervenção em processos sociais, compondo a 

dinâmica da relação entre teoria e realidade. Nesta produção vemos avançar a análise sobre as 

questões concernentes ao estágio e a supervisão. Trata-se de uma obra que traz elementos os 

quais não foram debatidos anteriormente como, o projeto ético-político e as diretrizes 

curriculares.  

                                                           
27

 Ver obra completa em: http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/599/1/390659.pdf  

http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/599/1/390659.pdf
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Uma coletânea mais recente que trata sobre o tema com publicação em 2016, 

organizada por Santos, Lewgoy e Abreu surge da ideia de organizar um livro que discutisse a 

atribuição privativa do assistente social, que venha ser, a supervisão de estágio em serviço 

social. Ele teve sua origem a partir dos encontros das organizadoras e também das autoras na 

militância junto a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, gestão 

2009/2010 e 2011/2012, por ocasião da elaboração e implementação do documento “Política 

Nacional de Estágio” (PNE-2009). A partir dos espaços de militância e discussões foi possível 

recolher denúncias de que: a atividade de estágio e supervisão vinha sendo negligenciadas 

tendo em vista interesses econômicos: muitos estagiários para poucos docentes; poucos 

campos de estágio para muitos discentes; ausência de reposição de profissionais, no que 

estagiários eram alocados nestes lugares, o espaço da supervisão sendo negligenciados pelos 

profissionais, dentre outras questões apresentadas pelas universidades e pelo campo de 

estágio. Somado a isto, profissionais e discentes relatavam a fragilidade na qualificação para o 

exercício da supervisão e a pouca produção sobre a temática; supervisão de estágio em 

serviço social. A bibliografia existente era datada da década de 1970 e 1980, com autoras do 

Serviço Social Tradicional, como Balbina Ottoni Vieira e na década de 1990 por Marta 

Buriolla. Do século XXI a única produção consistia na obra de Alzira Lewgoy. Esta coletânea 

traz como eixo central a atividade da supervisão de estágio, na operacionalização.  

Reforçando a ideia de que, a formação em serviço social extrapola os muros da academia e os 

docentes propriamente ditos. A formação é de responsabilidade da academia, dos campos de 

estágio e das entidades de organização da categoria.  

A coletânea comporta 13 artigos que estão distribuídos em três partes: a primeira 

contextualiza os rebatimentos da crise do capital na política de educação no Brasil e no 

mercado de trabalho do assistente social e seus impactos no projeto de formação profissional 

do assistente social com repercussões na atividade de estágio e supervisão acadêmica e de 

campo. A segunda parte aborda a atividade de estágio supervisionado, localizando-o como 

atividade conjunta da atividade de campo e acadêmica, no qual a academia e o campo de 

estágio devem estar em constante diálogo. A última parte trata das atribuições do supervisor, 

acadêmico e de campo, trazendo elementos que problematizam sua operacionalização.  

Como mencionado anteriormente o estágio supervisionado tem como marco legal a lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008 que introduz modificações. Ele caracteriza-se pela inserção 

do estudante em espaço sócio-ocupacional, tendo como objetivo capacitá-lo para o exercício 
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do trabalho profissional através do aprendizado teórico prático, mediante a orientação 

acadêmica dada por professor do curso de Serviço Social e pela supervisão do assistente 

social supervisor de campo.  

Em 2008, o Conselho Federal de Serviço Social aprovou a resolução nº 533/2008 que 

regulamentou a supervisão direta de estágio no Serviço Social. Este documento foi um tanto 

polêmico, 

 

Sua repercussão foi muito expressiva, pois impactou no comportamento dos 

profissionais, que exerciam a atribuição de supervisor de campo, 

principalmente no alinhamento do número de alunos por supervisores, na 

redução de vagas nos campos, e até mesmo no fechamento de alguns. 

(Lewgoy e Maciel, 2016, p. 29) 

 

 A Política Nacional de Estágio – PNE é um importante marco legal na orientação e 

organização dos princípios e conteúdos formativos do estágio em Serviço Social. Para além 

de orientações a PNE é um instrumento político pedagógico com grande relevância para que o 

profissional assistente social supervisor de campo possa direcionar a formação do aluno tendo 

em vista que, é no campo de estágio, mas não exclusivamente, que se constrói um perfil 

profissional.  

 Behring (2011, p. 87) menciona que,  

 

Foram cerca de 80 eventos durante 2009 para elaboração da PNE que 

contaram com a participação de 175 UFAs e 4.445 participantes 

contabilizados. Um balanço preliminar do impacto da PNE foi feito no XII 

Enpess, em que se ressaltou sua importância, mesmo sendo um documento 

recente, a exemplo do redirecionamento das políticas de estágio de várias 

UFAs e da criação de Fóruns de Supervisores em alguns estados, articulando 

UFAs e Cress. 

 

 

Em maio de 2009 no Rio de Janeiro houve a elaboração por um Grupo de Trabalho do 

documento-base PNE da ABEPSS. Este GT estava composto por: Sâmya Rodrigues Ramos 

(coordenadora nacional de graduação), Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira, Dunia 

Comerlatto, Eleuza Bilemjian Ribeiro, Maria Helena Elpidio Abreu, Nailsa Maria Souza 

Araujo, Nadia Socorro Fialho Nascimento (coordenadoras regionais de graduação), Albany 

Mendonça Silva (representante de supervisores de campo da Regional Nordeste) e Maria 

Aparecida Milanez Cavalcante (representante estudantil nacional de graduação). Este 



 

 

59 

 

documento base foi discutido amplamente em todo o país, e a versão final da PNE foi 

formulada tendo como referência o documento-base, acrescido das contribuições dos seis 

relatórios das oficinas regionais, do relatório da mesa que debateu a PNE na Oficina Nacional 

de Graduação e das contribuições enviadas por Iana Vasconcelos (2009), com o texto: 

“Sugestões para a construção da Política Nacional de Estágio da ABEPSS” (ABEPSS, 2010, 

p. 2).  

Nestas discussões são debatidos temas como: A crítica à ampliação do ensino à 

distância, como problematizado por nós no capítulo II, o descumprimento do que é 

preconizado pelas diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996, com destaque para a não 

realização da supervisão conjunta entre supervisores acadêmicos e de campo e problemas 

relacionados à carga horária prevista para essa atividade, os debates realizados apontaram 

para a necessidade da construção de uma política nacional de estágio.  

 Dentre os princípios dos valores ético-políticos profissionais destacam-se: a defesa da 

liberdade, democracia, cidadania, justiça, direitos humanos, combate ao preconceito, estes 

princípios éticos- políticos apontam para a construção de uma nova ordem societária que 

supere a exploração e as formas de opressão. Além destes, o compromisso com a qualidade 

dos serviços prestados, a competência e o pluralismo precisam aparecer nas vivências de 

estágio. 

A experiência de estágio deve garantir ainda outros princípios importantes ao processo 

de formação como: à indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa, as quais não podem ser negligenciadas, para que se evite a 

tendência de se tomar a dimensão técnico-operativa como autônoma das demais dimensões. 

Outro princípio se refere à conexão entre Formação e Exercício Profissional, mediante 

constante articulação entre os discentes, os docentes e assistentes sociais dos cenários de 

estágio, esta interlocução possibilita qualificar a análise das demandas, e pensar na superação 

dos desafios e na construção de respostas mobilizadas no cotidiano de trabalho das (os) 

assistentes sociais e fomenta a construção/socialização de conhecimentos e reflexões, bem 

como o desenvolvimento de competências profissionais. Destaca-se também o princípio que 

prevê a indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, em que o 

estágio, enquanto atividade didático-pedagógica pressupõe a supervisão acadêmica e de 

campo, numa ação conjunta, integrando planejamento, acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e do desempenho da (o) estudante, na perspectiva de 
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desenvolvimento de sua capacidade de investigar, apreender criticamente, estabelecer 

proposições e intervir na realidade social.  

Há ainda o princípio que se fundamenta na articulação entre universidade e sociedade, 

uma vez que, o estágio se constitui como um elemento potencializador desta relação, 

fomentando o conhecimento acerca da realidade e contribuindo na identificação e construção 

de respostas às demandas e desafios contemporâneos. Acrescido por sua vez do compromisso 

da universidade devolver para a sociedade o conhecimento produzido.  

O princípio da unidade teoria-prática deve ser enfatizado na medida em que o estágio, 

como atividade acadêmica, a evidencia como processo dialético entre dimensões que não se 

igualizam, mas são indissociáveis. Outro princípio é o da interdisciplinaridade, tendo em vista 

que, o estágio supervisionado se efetiva por meio da inter-relação das diversas áreas de 

conhecimento trabalhadas ao longo da formação profissional, bem como com a vivência no 

espaço sócio-institucional compartilhada com diferentes categorias profissionais, em um 

mesmo processo coletivo de trabalho. E, por fim, o da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, uma vez que, ao se efetivar nos diversos espaços de intervenção profissional, o 

estágio possibilita a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, em uma perspectiva de 

totalidade (ABEPESS, 2010).  

A PNE traz as atribuições que devem ser desenvolvidas pelo estagiário, o supervisor 

acadêmico e o supervisor de campo, além da coordenação de estágio, elementos estes 

importantes e inovadores no âmbito de suas interlocuções. Outra questão abordada, diz 

respeito ao estágio no mesmo local onde a (o) estagiária (o) trabalha, indica-se que esta 

situação deva ser evitada e/ou que sua efetivação ocorra quando todas as outras possibilidades 

tenham sido esgotadas.   

Em relação à supervisão acadêmica orienta-se que, as turmas não ultrapassem o 

quantitativo de 15 alunos por turma. Indica-se ainda que, as turmas sejam sub-divididas por 

áreas de atuação/conhecimento do Serviço Social e que possam estar organizadas conforme 

realidade dos campos de estágio e quando possível, que haja a compatibilização com as áreas 

dos Grupos Temáticos de Pesquisa – GTPs da ABEPSS.  

Outra orientação importante da PNE refere-se à criação e fortalecimento do Fórum de 

Supervisores, os quais devem ocorrer articulados com os CRESS e a ABEPSS.  

O fórum de supervisores tem como finalidade:  

• Fortalecer o estágio como momento estratégico de formação dos assistentes sociais; 
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• Propiciar espaço político–pedagógico de formação dos supervisores; 

• Proporcionar a organização dos profissionais para o enfretamento das questões 

relativas à formação e o exercício profissional; 

• Fomentar a discussão sobre o estágio em Serviço Social, tomando como referências 

formais: as diretrizes curriculares em vigor, a lei de regulamentação da profissão nº 8662/93, 

o código de ética profissional, a legislação nacional referente a estágio, a resolução CFESS 

533/2008, o parecer jurídico 012/98 do CFESS e a Política Nacional de Estágio;  

• Contribuir para o aprimoramento do processo de formação profissional; 

• Tratar e encaminhar questões que envolvam a dimensão ética do estágio, prevendo 

respostas coletivas às situações corriqueiras. (ABEPSS, 2010, p. 36) 

Em 2014 foram elaborados a partir do terceiro fórum nacional de supervisão, 

parâmetros isto é, orientações que pretendem fortalecer a concepção de estágio 

supervisionado na perspectiva das Diretrizes Curriculares (ABESS/CEDEPSS, 1996), bem 

como, da Política Nacional de estágio - PNE (ABEPSS, 2010). Este terceiro fórum deu 

seguimento ao levantamento da organização dos Fóruns de Supervisão, iniciado 

respectivamente em 2011 e 2012, no qual se identificou a necessidade de ampliar a 

organização de Fóruns Estaduais. Neste contexto, foi indicada a construção de um documento 

de orientação para subsidiar a operacionalização deste espaço organizativo. Assim, em 2017 

foi apresentado e debatido uma versão preliminar na Oficina Nacional da ABEPSS, realizada 

na Universidade Federal Fluminense na cidade de Niterói. A partir das contribuições desse 

debate o documento circulou novamente pelos regionais da ABEPSS e em 2018 foi lançado 

no XVI ENPSS em Vitória-ES em 06 de dezembro de 2018.  

A organização do fórum de supervisores potencializa o fato de que trabalho e 

formação profissional são indissociáveis.  (ABEPSS, 2018, p. 236) 

O fórum constitui-se como um avanço para que os atores envolvidos possam pensar 

coletivamente direções de ações que qualifiquem o estágio supervisionado, troquem 

experiências, possibilita as mobilizações e reflexões entre os docentes, discentes e 

supervisores de campo sobre a formação profissional.  Além disto, este espaço se destaca por 

ser um momento de formação para os supervisores de campo tendo em vista, o teor político-

pedagógico das suas discussões.   
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CAPÍTULO III - DEBATE CONTEMPORÂNEO ACERCA DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que 

se viu já, ver na primavera o que se vira no verão; ver 

de dia o que se viu de noite, com o sol onde 

primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto 

maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que 

aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram 

dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao 

lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. 

José Saramago (Viagem a Portugal) 
 

 

3.1 Tendências localizadas nas publicações da Revista Temporalis que tratam sobre a 

supervisão de estágio 

 

A partir da análise sobre o processo de formação profissional e o papel do estágio, 

aqui traremos algumas reflexões extraídas do material pesquisado. Nos capítulos anteriores 

tentamos demonstrar a relação entre a formação profissional que tem no estágio um momento 

privilegiado de aprendizado teórico-prático, e os impactos ocasionados pelas inflexões na 

Política de Educação e mais precisamente no Ensino Superior que vem sendo duramente 

atacado pelas modificações do sistema capitalista na sua fase mais amadurecida, considerando 

que o Brasil se localiza como um país de capitalismo tardio.  

Com esse resgate, neste capítulo, torna-se relevante compreender como na produção 

do Serviço Social o estágio vem sendo debatido e apresentado. Para isto, realizamos uma 

análise das produções teóricas da Revista Temporalis nos últimos cinco anos, a saber, de 2013 

até 2018 por compreender que neste período a discussão sobre estágio vem sendo amadurecia 

teoricamente de forma processual.  

A Política Nacional de Estágio – (PNE) foi divulgada pela ABEPSS em 2010, sendo 

assim, o corte de nossa pesquisa bibliográfica inicia-se a partir de três anos de sua publicação, 

partindo do pressuposto de que no espaço de três anos algumas interlocuções estão sendo 

consolidadas no campo da produção bibliográfica. 

Realizamos uma análise das produções da Revista Temporalis devido ao fato de que 

seus conteúdos estão majoritariamente voltados para o debate, mas não só, sobre a formação e 

o trabalho profissional. A Temporalis é uma revista vinculada a uma instituição de ensino e 
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pesquisa, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e como 

entidade representativa no campo hegemônico da profissão contribui para a socialização de 

conhecimentos.  

Para esta pesquisa utilizamos o site da própria ABEPPS onde as publicações se 

encontram on line; a partir disto selecionamos os descritores: estágio e supervisão. Após, 

realizamos a leitura dos resumos. Assim, foram selecionados doze artigos.  

Foram excluídos os artigos que, mesmo contendo as palavras-chave não se 

aprofundam no conteúdo do nosso objeto de análise. Observa-se que, no ano de 2015 não 

houve publicação na Revista pesquisada sobre a temática estágio e supervisão. 

Segue tabela com os artigos analisados em nosso trabalho: 

 

Revista Temática Autores e tendências 

Educação em crise e perspectivas 

de organização política. 2013, v. 

13, n. 25 

 

 

 

O estágio supervisionado em Serviço Social: 

desafios e estratégias para a articulação entre 

formação e exercício profissional.   

Alzira Maria Baptista 

Lewgoy 

 

Tendências: formação e 

exercício profissional, 

projeto ético-político, PNE, 

código de ética, supervisão 

de estágio, Diretrizes 

Curriculares.  

A transversalidade do ensino da prática na 

formação profissional do assistente social e o 

Projeto ABEPSS itinerante.  

Cláudia Mônica dos Santos e 

Francisca Pini 

 

Tendências: Formação 

profissional, ensino da 

prática, estágio em Serviço 

Social, indissocialidade entre 

teoria e prática, fórum de 

supervisão, Diretrizes 

Curriculares. 

Serviço Social, Relações de 

exploração/opressão de gênero, 
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Fonte: Tabela construída pela autora em 2019 

 

   

A partir da análise dos artigos publicados foi possível extrairmos algumas tendências. 

Desta forma observou-se que, temas como: As Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, 

(DC’s) está presente em todas as publicações. Isto significa dizer que no campo da produção 

pesquisada, todas as autoras reconhecem e tomam as DC’s de 1996 da ABEPSS como 

norteadoras, ou seja, elas impactam de forma significativa as reflexões sobre estágio. As 

autoras abordam esta temática destacando que, as Diretrizes Curriculares devem ser tomadas 

como referência para fundamentar os princípios norteadores do processo de formação.  

Fato recorrentemente abordado pelas autoras ao tratarem sobre as DC’s fora a forma 

desrespeitosa com que o MEC realizou sua homologação em 2001, tendo então, suprimido 

muitos de seu conteúdo dentre eles,” a própria configuração do perfil profissional e a adoção 

da teoria marxiana como princípio formativo. Certamente, tais supressões tendem a incidir 

sobre a direção da formação como um todo e da supervisão de estágio em particular.” (Ortiz, 

2014, p. 207). 

A grande questão que foge do escopo deste trabalho seria conhecer em que medida as 

diretrizes servem de norte para as assistentes sociais inseridas nos diversos espaços sócio 

2018, v. 18, n. 35  
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ocupacionais.  

As DC’s indicam as matérias básicas importantes para a formação profissional as 

quais podem estar representadas por disciplinas, seminário temáticos, oficinas/laboratórios, 

atividades complementares, dentre outros componentes curriculares (ABEPSS, 1996), além 

disso, elas traçam o norte de formação articulada a proposta crítica. Assim, o profissional que 

não lança mão das diretrizes curriculares de 1996 no espaço sócio ocupacional pode estar 

prescindindo de um marco legal importante para o processo de formação, e isto diz inclusive 

de uma formação comprometida com um projeto de sociedade.  

Um dado seria importante: em que medida as assistentes sociais supervisoras de 

campo trabalham com as DC’s? Ora, em tempos que se intensificam as investidas do capital 

sobre a classe trabalhadora, retirando direitos e, tornando o processo de trabalho cada vez 

mais flexível, somado a isto há também um forte sucateamento do ensino superior precisamos 

estar “atentos e fortes” para não retrocedermos ao que já alcançamos, ou seja, coletivamente a 

categoria profissional tem definida a direção social da formação, bem como a competência e 

conhecimentos necessários para a prática profissional de uma (um) assistente social.  

A Política Nacional de Estágio está contida em 83,3% das publicações o que 

demonstra a construção de uma referência para as reflexões que encontramos. Pensar sobre a 

PNE demonstra uma apropriação do debate. As autoras apresentam algumas problematizações 

como: a) a sustentação de princípios norteadores do estágio supervisionado recomendados 

pela PNE (ABEPSS, 2010); b) a não efetivação da indissociabilidade entre estágio e 

supervisão, tanto acadêmica quanto de campo. No cenário atual diversos cursos de Serviço 

Social à distância não possibilitam um estágio de qualidade
28

, conforme recomendado pela 

PNE tendo em vista que, não asseguram supervisão acadêmica e de campo articuladas. c) os 

estágios não obrigatórios, que fragilizam direções da PNE. Embora esta modalidade de 

estágio esteja previsto na Lei 11.788/2008, a universidade fica sem qualquer gerência sobre o 

estagiário e as relações que emergem das experiências vivenciadas. d) a insuficiência de 

estágios no fim de semana a qual o aluno trabalhador possa recorrer. Diante das 

problematizações que se apresentam nos ocorre uma questão: Até que ponto a PNE é 

incorporada pelos assistentes sociais supervisores de campo?   

Os temas: Teoria e prática, Projeto Ético-Político e Código de Ética apresentam-se em 

                                                           
28

 Em 2010 o CFESS publicou uma série de irregularidades relacionadas à formação profissional na modalidade 

EAD.  
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75% dos textos.  

Sobre a relação teoria e prática é interessante perceber como este movimento retorna 

ao Serviço Social. Característica do debate da década de 1980, isso mostra que ainda não 

avançamos na consolidação da articulação entre elas compondo a unidade na diversidade.  

Os textos analisados apresentam a permanência de entendimento equivocado na 

relação teoria/prática, por parte de alguns discentes, os quais tomam estas categorias como 

desconexas, a partir de um entendimento de que, o conteúdo apreendido na academia fosse à 

teoria e o momento do estágio seria a prática. Ambos de maneira independente, 

desarticulados. Outro entendimento equivocado destacado nos textos é o entendimento de 

que, a unidade entre a teoria e a prática no cotidiano dos estágios supervisionados seria de 

responsabilidade do supervisor acadêmico que, a partir do seu conhecimento, com base nas 

vivências relatadas pelas (os) discentes durante as aulas, os estimulassem a pensar sobre os 

limites e possibilidades das intervenções profissionais.  

Esta dificuldade por parte dos discentes nos faz refletir: Como está se dando o 

processo de supervisão no campo de estágio que os impedem de avançar no entendimento da 

indissociabilidade entre teoria e prática?  Não podemos desconsiderar que a precarização das 

condições de trabalho traz muitos desafios à prática profissional dos assistentes sociais. A 

carência da sistematização do processo de supervisão poderia estar causando a falta de 

amadurecimento no entendimento da indissociabilidade entre teoria e prática?  

Diante de um cenário desafiador no qual estão inseridas as assistentes sociais; como 

sustentar a formação de acordo com o que está preconizado nas Diretrizes Curriculares da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)? Quais os desafios 

colocados ao processo de supervisão? 

As autoras Lewgoy (2009; 20010); Ramos (2009), Santos e Abreu (2011) enfatizam 

que, o estágio supervisionado no Serviço Social, é o espaço central para a realização da 

mediação entre teoria e prática sendo portanto, um lugar potente para o fortalecimento do 

projeto ético político profissional. 

A partir do amadurecimento de que não há uma relação distante entre a teoria e a 

prática,  

 

consideramos que tal relação deve ser discutida e problematizada durante 

todo o processo de formação profissional do assistente social, conforme cada 

momento vivenciado pelos discentes, de forma articulada, pois cada 
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componente curricular tem uma contribuição ímpar no processo de formação 

do assistente social como um todo. A questão da relação teoria e prática, 

portanto, não deve estar reduzida apenas no momento dos estágios 

supervisionados, como se estes fossem responsáveis por mostrarem a 

realidade aos alunos. Apesar de eles serem reconhecidos como espaços 

privilegiados para tal reflexão, não são, de modo algum, únicos durante a 

formação profissional do assistente social. (Negreiros, 2018, p.151- 152) 

 

 

Elencamos a citação acima, por entendermos que, de forma majoritária as autoras 

compartilham de que a relação teoria prática deve ser trabalhada durante todo o processo de 

formação profissional, o que é fundamental para a garantia do entendimento que esta relação 

atravessa, ou deveria atravessar, todo o conteúdo do processo da formação profissional.  

 Sobre o projeto ético - político as autoras apresentam uma tendência de definir o que é 

este projeto, centrando suas análises na afirmativa de que ele é um produto sócio-histórico 

assentado num processo de questionamento ao Serviço Social de bases conservadoras e se 

expressa basicamente em três documentos: O Código de Ética do Assistente Social de 1993, a 

Lei que regulamenta a profissão de 1993 e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, 

abrangendo então formação e trabalho profissional. Este projeto está vinculado a uma nova 

ordem societária, desta forma, observa-se que majoritariamente as autoras destacam que ele se 

contrapõe a dinâmica social regida pelo capital. 

As autoras destacam nos textos como as profundas transformações na educação 

superior surgem como um desafio ao PEP, por assim ser, pensar estratégias para a 

manutenção da qualidade na formação se faz fundamental para sustentar e fortalecer a direção 

social do projeto ético-político profissional. Destaca-se nas produções que um processo de 

estágio qualificado é determinante para a defesa do projeto de formação profissional 

embasado nos princípios do Projeto ético-político do Serviço Social. 

Identifica-se nas obras analisadas que, o estágio constitui-se como um espaço 

importante, visto que, a partir desta experiência formativa o futuro assistente social pode 

exercitar uma atuação compromissada com os princípios elucidados no Projeto ético-político 

(PEP) do serviço social.   

Consolidar o Projeto ético-político é tomado por algumas autoras como “remamos na 

contracorrente e andamos no contravento”, Lewgoy (2013), Iamamoto (1998), uma vez que, o 

exercício profissional se dá em um cotidiano que muitas vezes nega o direito social. O cenário 

é de intensificação das desigualdades sociais, de alterações profundas na educação superior, 

onde temos a massificação do acesso, os cursos à distância e a precarização do trabalho 
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docente.  

Dos textos analisados, apenas um retoma a importância da educação permanente 

proposta pelo conjunto CFESS/CRESS como um espaço de afirmação do projeto ético-

político profissional. Aliás, este é um elemento contido no Código de Ética que indica o 

processo de qualificação permanente, mas nas condições objetivas de trabalho, até que ponto 

o assistente social supervisor de campo dispõe de tempo para esta atividade? 

Com relação ao Código de Ética, as autoras apontam como os princípios deste 

precisam ser defendidos no cotidiano institucional, e respaldados neste o assistente social 

poder romper com rotinas burocráticas que esbarram nos valores elucidados no Código de 

ética como; a defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; a defesa da equidade e da justiça 

social na perspectiva da universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 

e políticas sociais; e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 

com o aprimoramento intelectual (BRASIL, 2004). 

 Um ponto pedagógico que se destaca relacionado ao tema da Ética é o fato do discente 

antes de ser inserido no campo de estágio ter cursado a disciplina de Ética, que tem por 

finalidade: “(...) preparar os/as estudantes para o enfrentamento das questões éticas que 

perpassam o cotidiano profissional, em uma determinada direção expressa em nosso Código 

de Ética” (Sousa; Santos; Cardoso, 2013, p. 57). Desta forma, pretende-se que, ao serem 

inseridos no cenário de campo o aluno possa analisar eticamente as demandas apresentadas 

pelos sujeitos, sem balizar-se nos valores morais burgueses, mas totalmente referenciado ao 

Código de ética da profissão, sendo assim, contrários a toda forma de preconceito, 

autoritarismo, intolerância e discriminação. Desta forma; 

 

É preciso que o estudante tenha sido confrontado em suas atitudes, em seus 

valores apreendidos nos processos de socialização primária e secundária, em 

suas posturas diante da vida cotidiana. E são os fundamentos ontológicos da 

ética aqueles capazes de estabelecer esse confronto. (Ortiz, 2014, p. 210) 

 

Nesta linha elucidamos que, o Projeto Político Pedagógico foi abordado em 16,6% dos 

textos, neles as autoras enfatizam o seu protagonismo para a formação profissional tendo em 

vista que, a maneira como estão constituídos nos cursos de graduação em Serviço Social irá 

nortear o perfil de profissional que se almeja formar, desta forma o mesmo deve estar de 
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acordo com o preconizado pelas Diretrizes Curriculares e a Política Nacional de Estágio da 

ABEPSS.  

 O tema Fórum de Supervisão de estágio apresenta-se em 41,6% das publicações. Em 

2013 temos uma citação breve sobre a potência do Fórum de Supervisão de Estágio enquanto 

um espaço de formação permanente que envolve supervisores de campo e acadêmico e os 

discentes, contudo, este tema relevante só retorna de maneira aprofundada nas publicações 

pesquisadas em 2017 e 2018, observamos que, no ano de 2014 o projeto ABEPSS Itinerante 

trabalhou o tema em seus grupos de trabalho, mas encontra-se uma lacuna nos anos 

posteriores sobre esta temática. Podemos deduzir que em termos de organização da categoria 

para o debate sobre os fóruns como espaços pedagógicos estratégicos, ainda se encontra em 

processo de maturação. 

Em relação aos textos que trabalham o tema supervisão acadêmica e de campo temos 

uma proporção de 50%, todavia, os textos que abordam a temática não as aprofundam exceto 

um, alguns textos as mencionam em um parágrafo. Apenas uma das produções se ocupa em 

analisar de forma mais aprofundada este tema de suma relevância para o processo de 

formação em Serviço Social. Não discutir os sujeitos deste processo pode revelar que não há 

uma preocupação com a articulação que deve emergir entre estes três sujeitos: supervisor 

acadêmico, de campo e o discente a fim de que estejam alinhados para garantirem que as 

atividades no campo de estágio estejam condizentes com o contexto do conteúdo 

programático, o que deve estar em consonância desde a construção conjunta do plano de 

estágio do estudante, conforme orienta a PNE. Diante desta elaboração nos interessa saber: 

Como caminha esta articulação entre supervisor acadêmico e de campo para a construção do 

plano de estágio? Somado a isto, referente aos campos de estágio; a quantas andam o Projeto 

do Serviço Social e o plano de trabalho da (do) assistente social na instituição campo de 

estágio? 

No Relatório do Projeto ABEPSS Itinerante “O estágio supervisionado em Serviço 

Social: desfazendo os nós e construindo alternativas”, realizado em 2014 foi identificado na 

maioria das oficinas, que o estágio aparece como um elemento de menor importância na 

formação, com o distanciamento entre os docentes que supervisionam estágio e os das demais 

disciplinas (Teixeira, Aquino e Gurgel, 2016, p. 410). Ora, se prática e teoria, estágio e 

supervisão, formação e exercício profissional são indissociáveis nos cabe entender por que o 

supervisor acadêmico encontra-se ou é colocado mais apartado dos demais discentes? 
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3.2 Localizando a concepção de estágio nas produções  

Nos textos analisados, identificamos que a maior parte das publicações apontam o 

estágio enquanto espaço de aproximação dos discentes do caráter interventivo da profissão, 

possibilitando-os a encontrarem-se com os dilemas e contradições cotidianas da prática 

profissional. Demonstrando assim que, as autoras partilham do entendimento que, o estágio é 

um dos componentes curriculares do ensino da prática, um momento privilegiado na relação 

teoria/prática, com caráter de “atividade pedagógica constitutiva do processo de formação 

profissional” (ABEPSS, 2009, p. 34).  

 Nas publicações não identificamos o entendimento equivocado de se “fazer para 

aprender”, ou que o estágio é um treinamento. Muito pelo contrário, observa-se a afirmação 

do estágio enquanto espaço de problematização, reflexão e construção. O espaço da 

supervisão acadêmica e de campo é elucidado como sendo potentes para essas reflexões 

importantes para o processo de formação. Espaços em que podem ser trabalhadas questões 

como: possibilidades, desafios e limites do fazer profissional, conhecer os trâmites 

institucionais, refletir sobre as possibilidades reais de responder as demandas dos usuários, 

pensar em construções coletivas diante dos limites das politicas sociais e contradições da 

sociedade capitalista, analisar a correlação de forças institucionais e com os demais 

dispositivos intersetorias, bem como a disputa dos diferentes projetos de sociedade, elencar as 

respostas para as demandas das diferentes expressões da questão social.  

Dentro deste debate concernente ao estágio, traremos alguns elementos trabalhados 

nas publicações que fomenta a discussão sobre o tema. Um deles trata da supervisão, e sobre 

esta o elemento plano de estágio é trazido de maneira mais recorrente. Sendo reforçado que 

este plano deve ser produto da construção conjunta dos supervisores acadêmico, de campo e o 

discente. A comunicação sistemática entre supervisor acadêmico e de campo durante o 

processo de estágio também é explorado, sinalizando-se que, o supervisor de campo deve 

apresentar o plano de trabalho a unidade de ensino e neste deve conter a proposta de 

supervisão. Diante disso, nos ocorrem algumas questões: Em que medida existe a construção 

conjunta do plano de estágio pelos três atores que participam deste processo? Concretamente 

os discentes possuem o conhecimento prévio das atividades apresentadas pelos supervisores 

de campo a unidade de ensino? Ou, quando possuem ciência destas atividades apresentadas 

elas condizem com a realidade?   
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3.3 Revisitando os princípios das Diretrizes Curriculares da ABEPSS nas produções da 

Revista Tempralis  

 

No item anterior, foram abordadas as concepções de estágio, as principais tendências a 

partir da análise das produções levantadas. A partir deste movimento aqui faremos um esforço 

para localizar a articulação dos princípios das Diretrizes Curriculares neste mesmo material. 

Ao revistarmos as produções foi possível localizar que, em 83,3% das produções as 

autoras realizam o movimento de articular a conjuntura com as questões pertinentes ao estágio 

logo, o primeiro princípio que trata sobre a apreensão do processo histórico como 

totalidade está contemplado majoritariamente nas publicações pesquisadas. 

Em uma das produções que trata sobre este princípio articulado no componente de 

estágio supervisionado, é analisado que, não está claro por parte dos supervisores de campo e 

acadêmico, o que é necessário tratar assim, ocorre de na disciplina de Supervisão Acadêmica 

de Estágio existirem duas tendências: a primeira se refere a política social na área em que o 

aluno está inserido, e a segunda a solicitação de treinamento na utilização dos instrumentos e 

técnicas. Com isto, em muitos casos se perde no percurso da formação os momentos em que 

os alunos estagiários possam relacionar teoricamente as situações vivenciadas no cotidiano 

institucional com a totalidade social (Ortiz, 2014, p. 217).  

Mediante o exposto, nos ocorre: Como os supervisores podem estimular os discentes a 

realizarem uma apreensão crítica do processo histórico como totalidade? Pensar sobre isto é 

imprescindível para a formação a fim de que se formem profissionais com o perfil crítico 

estabelecido pela ABEPSS.  

É importante não perdermos de vista que, as DC’s publicada pelo MEC, teve partes 

fundamentais suprimidas dentre elas: a apreensão crítica dos processos sociais numa 

perspectiva de totalidade, análise do movimento histórico da sociedade brasileira, 

apreendendo as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país. Por esta e outras 

questões que não objetivamos aqui aprofundar é importante à categoria manter como norte de 

formação profissional as DC’s da ABEPSS de 1996, e não a homologada pelo MEC. Uma vez 

que, as DC’s da ABEPSS se comprometem com a capacitação teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa para a apreensão teórico-crítica do processo histórico como 

totalidade; da apreensão das particularidades da constituição e desenvolvimento do 

capitalismo e do Serviço Social na realidade brasileira; da apreensão das demandas e do 
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significado social da profissão; e o desvelamento das possibilidades de ações contidas na 

realidade e no exercício profissional que cumpram as competências e atribuições legais 

(ABEPSS, 1996). 

Algumas autoras sinalizam que, há uma limitação dos discentes em realizar esta 

apreensão do processo histórico como totalidade, principalmente dos discentes que cursam o 

ensino à distância. Esta limitação traz sérios riscos para a categoria profissional, uma vez que, 

sem um posicionamento embasado na totalidade o assistente social pode tender a não realizar 

um estudo social no que lhe compete atendendo meramente a demanda institucional que lhe é 

imposta (Silvia e Rabelo, 2017, p. 122). 

Em relação ao segundo princípio das DC’s que vem a ser: Investigação sobre a 

formação histórica e os processos sociais contemporâneos que conformam a sociedade 

brasileira, no sentido de apreender as particularidades da constituição e 

desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país, a autora Ortiz (2014, p. 205) 

faz referência a um nó teórico-metodológico, que diz respeito à dificuldade por parte dos 

docentes quanto à apreensão dos fundamentos do Serviço Social.
29

  

Nesta revisitação, recolhemos em Santos e Pini,  

 

 
quando os estudantes acusam a formação de “teoricista”, na verdade, estão 

sentindo falta de uma formação que faça a mediação entre os conhecimentos 

teóricos sobre a vida social e os sujeitos e a intervenção profissional. Ou 

melhor, sentem falta, nos currículos, de conteúdos que tratam mais 

especificamente dos conhecimentos procedimentais, fazendo a mediação com 

os conteúdos teórico-práticos. (Santos e Pini, 2013, p 137) 

 

 Esta referência nos dá a entender que, os alunos reivindicam um conteúdo que lhes 

agregue saberes interventivos em detrimento daqueles referentes à formação histórica, os 

processos sociais que lhes possibilitem apreender as particularidades da constituição e 

desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país. Isso nos indica a dificuldade de 

estabelecer mediações, pois é justamente a, 

 

articulação efetiva entre teoria social e prática profissional possibilita ao 

estudante a intervenção crítica e contribui para o desvelamento das 

                                                           
29

 A autora chega a este resultado a partir da pesquisa realizada pela ABEPSS em 2006, cujos resultados foram 

publicados em 2008 (ABEPSS, 2007). A pesquisa teve por objetivo avaliar após dez anos de aprovação das 

Diretrizes Curriculares, o seu processo de implementação junto às unidades de formação acadêmica. No 

momento de construção desta dissertação, não nos foi possível investigar informações atuais sobre este nó 

teórico-metodológico a fim de constatar se o mesmo foi superado ou permanece. 
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contradições da sociedade capitalista, para os limites e possibilidades do 

trabalho profissional e para a  totalidade da realidade que legitima o exercício 

profissional do assistente social nos diversos espaços socioinstitucionais. 

(Santos e Pini, 2013, p 138) 

 

Esta reflexão também nos dá elementos para pensar que, não é só no momento do 

estágio supervisionado que o aluno se encontra com o ensino teórico-prático, embora, haja 

uma construção histórica deste ser o “único componente curricular que trata do ensino da 

prática no Serviço Social” (Santos e Pini, 2013, p. 141). A partir da citação utilizada, 

consideramos importante sinalizar que, não concordamos com o termo “ensino da prática” 

tendo em vista que, consideramos que esta concepção contribua para fortalecer a dicotomia 

entre teoria e prática.  

Esta centralização no componente curricular de estágio como a promotora do ensino 

da prática e a desatenção de se apreender isto nas demais disciplinas traz desafios ao processo 

de supervisão, Lewgoy (2010) analisa que, o desafio é desenvolver, junto aos acadêmicos, a 

capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas, efetivando 

direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Esse processo vai exigir a apropriação 

rigorosa dos fundamentos teóricos, metodológicos, históricos, éticos e políticos para balizar a 

dimensão operativa.  

Ora, esta racionalidade de que, a competência profissional é unicamente a técnico-

operativa já devia estar superada tendo em vista que, desde a década de 1970/1980 a categoria 

se apropriou deste debate enfocando que a competência profissional está atrelada também a 

competência teórico metodológica, ético-política e técnico operativa.  

As DC’s vêm para jogar luz nestes equívocos, assim, o currículo do curso de Serviço 

Social deve estar sustentado em três eixos:  

a) Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social;  

b) Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira;  

c) Núcleo de fundamentos do trabalho profissional; 

O primeiro eixo refere-se aos conteúdos de fundamentos teórico-metodológicos e 

éticos para o conhecimento do ser social, especialmente na realidade da sociabilidade 

burguesa. O segundo eixo evidencia a constituição cultural, econômica, social e política da 

sociedade brasileira. O terceiro eixo é direcionado ao exercício profissional, incluindo 

componentes voltados para o suporte da intervenção do/a assistente social. O Serviço Social é 

considerado uma especialização do trabalho que tem como objeto de intervenção as diversas 
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expressões da questão social, construindo assim, uma postura crítica de análise da realidade 

que permite ao profissional clareza em suas ações e defesa de um projeto profissional crítico 

(Paula, Nacarat e Silva, 2018). 

Diante do nó que alguns autores apresentam referente ao que foi construído 

historicamente de que o estágio supervisionado é único momento da formação que trabalha a 

competência técnico operativa nos cabe problematizar: em que dimensão os supervisores de 

campo estão se embasado nos três eixos do currículo do curso de Serviço Social?  

Um outro princípio das DC’s é a apreensão do significado social da profissão 

desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade. A partir da análise das 

publicações pesquisadas foi possível recolher que, os fóruns de supervisão de estágio tem 

contribuído para o fortalecimento da formação profissional uma vez que, permite aos 

supervisores socializarem suas experiências, desta forma há relatos que indicam que do ponto 

de vista dos supervisores de campo, há uma constante apreensão de novas reflexões acerca do 

processo de formação no cotidiano de trabalho, ou seja, nos espaços sócio-ocupacionais. Por 

parte dos supervisores acadêmicos, promove-se a aproximação da realidade e das condições 

objetivas de trabalho dos assistentes sociais, podendo se repensar sua dinâmica e o Projeto 

Pedagógico do Curso. Na troca destas experiências do supervisor de campo e acadêmico 

surgem novos aprendizados que possibilita (re) pensar as possibilidades de ação contidas na 

realidade. Apreendemos então que, os supervisores possuem no espaço do fórum um lugar 

privilegiado para discutirem este princípio apresentado nas DC’s.  

Esta troca entre os supervisores qualifica o processo de formação, tendo em vista que, 

este conhecimento produzido retorna ao discente qualificando-o a intervir na realidade de 

forma crítica não agindo de forma burocratizada. Por isto, é preocupante todo o processo de 

desmonte do ensino superior e o aumento do ensino à distância o qual inviabiliza estes 

espaços de troca de experiência e produção de novos conhecimentos tão importantes para 

pensar e intervir sob as demandas postas e as emergentes.  

O quarto princípio que buscamos identificar nas produções foi: a apreensão das 

demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço Social via mercado de 

trabalho, visando formular respostas profissionais que potencializem o enfrentamento 

da questão social, considerando as novas articulações entre público e privado.  

Ao revisitarmos as produções foi possível apreender que, cerca de 58,3 % trazem 

quais são as demandas que chegam nas instituições (destas instituições a mais mencionada é o 
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campo da assistência social). Porém, apenas 25 % fazem menção se o assistente social tem 

sido capaz de formular respostas a estas demandas, mas o que ocorre é que analisando estas 

respostas identifica-se que são dadas em sentido oposto aquele direcionado pelo projeto ético 

político tendo em vista as consequências da precarização do ensino superior, principalmente o 

EAD o qual, produz “um amplo contingente de intelectuais colaboracionistas, uma formação 

técnica, adaptada aos interesses capitalistas.” (Silva e Rabelo, 2017, p. 121), quanto as 

respostas o “assistente social precisa, ainda, lançar mão de estratégias inovadoras e criativas 

no enfrentamento das demandas trazidas pelos usuários” (Castro e Ferreira, 2017, p 552). 

 Nas publicações pudemos observar a ênfase dada de que, o significado social da 

profissão está vinculado inicialmente aos interesses da classe dominante, mas o serviço social 

brasileiro assume o compromisso, após o processo de ruptura com o serviço social de base 

conservadora, a direcionar suas ações para às demandas históricas da classe trabalhadora, todavia 

é apontado o quanto esta direção de sustentar uma formação em que o assistente social venha 

responder as demandas sociais apresentadas pela classe que vive do trabalho encontra-se 

ameaçada, tendo em vista a lógica mercantil com que é tratada a educação superior – 

discutida no primeiro capítulo – a qual compromete o perfil dos futuros assistentes sociais e é 

analisado por Pereira (2008) da seguinte forma:  

 

No âmbito do Serviço Social, infere-se que, em pouco menos de uma década, 

o perfil dos assistentes sociais brasileiros estará completamente transformado. 

A tendência deste perfil não é nada animadora, pois estará baseada em uma 

formação profissional à distância, aligeirada, mercantilizada e, portanto, com 

poucas chances de concretizar o perfil de um profissional crítico e 

competente teórica, técnica, ética e politicamente, delineado pela ABEPSS 

em 1996.  

 

 

 Observa-se um retrocesso visto que, a categoria na década de 1980 a partir do contexto 

de lutas pela redemocratização repensou as repostas que vinham sendo dadas aqueles que são 

de fato demandatários das intervenções profissionais. 

 Diante disto, podemos pensar: Como as demandas consolidadas e emergentes são 

sistematizadas pelos assistentes sociais na atualidade? Há nas instituições um espaço que 

garanta a categoria discutir e pensar sobre isto? E na supervisão de campo isto está sendo 

pensado?  

O quinto princípio que buscamos identificar como foi tratado nas publicações 

pesquisadas foi: o Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
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previstas na Legislação Profissional em vigor. O coletado nas publicações aponta algumas 

questões problemáticas como: exercício irregular da profissão, profissional supervisionando 

um número maior de estagiários em desacordo com a carga horária, profissionais em 

exercício sem registro no CRESS ou com o mesmo cancelado.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da leitura de obras consultadas neste trabalho, foi possível localizarmos que: 

não há um entendimento hegemônico de que o ensino da prática perpassa todo o currículo. Ou 

seja, permanece o entendimento limitante por parte de alguns atores envolvidos no processo 

de estágio de que, o “ensino da prática”, está interligado apenas, com conhecimentos do 

âmbito da prática profissional, ou seja, associam o “ensino da prática”, exclusivamente, aos 

componentes curriculares que tratam dos procedimentos instrumentais técnico-operativos da 

intervenção. Porém, este entendimento não é majoritário e de acordo com o material 

pesquisado, a partir da realização de algumas oficinas da ABEPSS Itinerante observaram-se 

avanços nos seguintes aspectos: “o fato do estágio supervisionado não ser mais considerado 

como o único “espaço do ensino da prática” e, igualmente, não ser tratado como o único 

espaço para o tratamento dos conhecimentos de ordem procedimental” (Santos e Pini, 2013, 

p. 150). Desta forma, foi possível identificar no material examinado que, há uma tendência de 

que, o estágio não é o único momento da formação a trabalhar o ensino teórico-prático. E esta 

tendência é muito cara ao Serviço Social, pois um dos grandes desafios não só das DC’s da 

ABEPSS de 1996, mas dos currículos nelas subsidiados, é a realização deste movimento, ou 

seja, de que a discussão teórica não ocorra apartada da prática. Este entendimento nos foi 

propiciado pela pesquisa dos materiais produzidos, mas aqui também permanece uma dúvida: 

Até que ponto para os supervisores de campo, para os assistentes sociais que estão inseridos 

nos mais diversos espaços sócio ocupacionais onde se apresentam determinadas requisições 

sócio-profissionais, não ocorre uma lacuna abissal entre teoria e prática? A ponto de 

compreenderem-nas como esferas totalmente distintas e sem nenhuma relação mediatizada. 

Este movimento foge do escopo deste trabalho, mas continua nos inquietando 

permanentemente. 

Nos importa destacar que, a hipótese suscitada neste trabalho foi superada na pesquisa 

deste material específico não podemos comprovar o mesmo no cotidiano de trabalho dos 
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assistentes sociais e nem nos conjuntos de outras produções, portanto o que localizamos nesta 

obra não pode ser tomada como algo hegemônico.  

Para chegarmos a este trabalho tal qual ele se constitui hoje, foi necessário 

reorganizarmos a rota, pois nosso objeto não se manteve o mesmo. Inicialmente pretendíamos 

pesquisar sobre “a supervisão de estágio no campo da saúde mental no município de Niterói”, 

assim, construímos os dois capítulos iniciais e publicizamos na banca de qualificação, quando 

então, pudemos repensar o caminho a seguir. As sugestões da banca faziam para mim muito 

sentido, mas relutei internamente, fiquei muito mexida em realinhar meu caminho enquanto 

pesquisadora. Pois, havia sido convocada a afastar-me da rota já conhecida, que era o campo 

da saúde mental, para então, explorar novos caminhos. Tive medo, desci do barco (fiquei 

algumas semanas sem conseguir ocupar-me da leitura e da escrita). E este intervalo, que era 

respeitado pela orientadora, era também o momento de se pegar novo fôlego. Lá estávamos 

nós, explorando caminhos novos. Mas cabe destacar que essa mudança de rota também 

contou com outras variáveis: a burocracia encontrada na Universidade para a aprovação de 

projeto que lida com seres humanos tem a necessidade de passar pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa. Este processo é extremamente moroso e burocrático. Considerando que o tempo 

nosso de pesquisa e reflexão não é o mesmo destas estruturas, como também não é o mesmo 

que a CAPES nos coloca, precisávamos dar uma outra direção sem perder as orientações da 

banca de qualificação, mas sempre premidas pelo tempo. 

Neste percurso foi possível perceber que, haviam lacunas a serem preenchidas e 

conhecimentos para serem agregados. Se no projeto inicial eu realizaria um grupo focal com 

as profissionais supervisoras de campo, agora eu deveria aprofundar-me na leitura sobre as 

últimas publicações sobre estágio supervisionado a fim de sistematizar como o referido tema 

vem sendo amadurecido teoricamente. Neste formato a pesquisa nos possibilitou levantar 

questões que são norteadoras para pensarmos a supervisão acadêmica e de campo, a formação 

profissional em serviço social, os atores envolvidos no processo de estágio, assim temos neste 

material, questões que, sustentam uma conversa que continua.  

 Diante do tema abordado nos chama a atenção à conjuntura de mercantilização da 

educação superior, pelos danos trazidos a formação profissional da (o) assistente social tendo 

em vista a expansão colossal dos cursos à distância. Os quais não possuem uma direção de 

formação de acordo com o que está preconizado no projeto ético-político e nos princípios das 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. Somado a isto, a precarização no mundo do 
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trabalho rebate na atuação das (os) assistentes sociais, e nos alunos estagiários. Esta 

conjuntura convoca a categoria e as instituições representativas do Serviço Social a estarem 

identificando e pensando estratégias que intervenham na manutenção de uma formação crítica 

e com qualidade e este é o desafio mais tensionado atualmente, considerando que cada vez se 

torna mais nítida a presença de projetos e concepções de profissões extremamente distintas e 

que estão em disputa. 

 Pelo material analisado, os fóruns de supervisão de estágio apresentam-se como um 

espaço potente para a troca de experiência e construção coletivas entre os supervisores 

acadêmicos, de campo e os alunos estagiários. Pretendíamos inclusive, localizar como estes 

três sujeitos aparecem nas publicações, contudo pela questão de prazo, não nos fora possível. 

Após o exercício das reflexões aqui contidas, esta dissertação torna-se relevante por 

sistematizar as tendências localizadas nas publicações referente à temática do estágio 

supervisionado nos últimos cinco anos, ainda que, em um universo pequeno visto que nossa 

pesquisa foi realizada com uma única Revista da categoria.  

 Tendo em vista que, não conseguimos abordar nesta produção os atores envolvidos no 

processo de estágio supervisionado pretendemos futuramente pesquisar sobre o tema, pois 

esta dissertação significa o fechamento de um ciclo e uma abertura para outro, como a 

continuidade do processo de pensar sobre a profissão na atual conjuntura.  
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