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RESUMO 

ARAÚJO, Ana Quércia Pereira de. Formação profissional em serviço social: 
embates no estágio entre o projeto ético-político e as demandas do mercado de 
trabalho. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 160 p. CCHLA, UFPB, 
2010. 

 

O objetivo deste estudo consiste em analisar na formação profissional, 

os confrontos entre os objetivos ético-políticos da profissão e as determinações 

do mercado de trabalho durante o estágio supervisionado em Serviço Social, 

do período 2010.1 da UFPB. Esta produção teórica configura-se como um 

estudo analítico-crítico, de caráter quanti-qualitativo, enquanto procedimento de 

análise do objeto. É resultante da investigação nos campos de estágio, em  06 

instituições. Foram entrevistados 06 profissionais supervisores de campo e 12 

alunos estagiários, cujos depoimentos foram confrontados pela afirmação dos 

compromissos ético-políticos no processo de ensino e aprendizagem frente às 

adversidades das condições de trabalho, e da burocratização das atividades, 

por exemplo. Posto que, as alterações nas formas de gestão do trabalho 

atingem as profissões e trazem exigências como a qualificação dos 

trabalhadores associada à garantia de espaço ocupacional no mercado de 

trabalho. Essa racionalidade técnica e ideo-política impõe à formação 

profissional em Serviço Social, a redefinição de suas demandas subjacentes às 

necessidades sociais, a emersão de novos e antigos postos de trabalho, e 

exige sobretudo, uma maior preparação técnico-operativa, que se contrapõe ao 

objetivo profissional de potencializar a emancipação social junto aos usuários.  

É na fase de conciliação entre teoria e prática na formação, que o estágio 

supervisionado na medida em que avança no contato com a realidade, e no 

deciframento dos movimentos da sociedade, os sujeitos são desafiados a 

concretizar o projeto ético-político da profissão, para instrumentalizar as 

classes trabalhadoras, de modo a fomentar o movimento do seu poder de 

reivindicação por melhores serviços no cotidiano institucional.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Formação Profissional; Estágio 

Supervisionado; Mercado de trabalho. 

 

 



ABSTRACT 

ARAÚJO, Ana Quércia Pereira de. Vocational training in Social Work: struggles  
on stage between the project ethical-political and the demands of the labor 
market. Dissertation (Master's degree in Social Work). 160 p. CCHLA, UFPB, 
2010. 
 

 The objective of this study is to examine in the Vocational training, 

clashes between the goals ethical-political of profession and determinations of 

the labor market during the supervised training in Social Work, session 2010.1 

UFPB. This theoretical work valid in critical-dialectical perspective methodology, 

consist in investigation in 06 institutions, where were interviewed the respective 

06 social workers supervisor training field, and 12 students trainees, whose 

testimonials were confronted face of adversity working conditions, and elements 

that make it difficult the materialization of professional project. The quantitative 

and qualitative research resulted in the identification of the single side of the 

technical-operational dimension negatively influences in conducting the 

activities of the trainees, despite the bureaucratization of the activities, most 

reveals not find able for labor market  stage due to the fact limited to only one 

field. For the professional field supervisors, the project viability ethical-political 

direction depends on a critical, but still understands as their professional role 

assignments made by the institution, which signal an exacerbation of technical 

efficiency, required by the rationalization of work. These data demonstrate one 

of the biggest challenges of professional training is realize overcoming these 

weaknesses from stage, it has direct results on professional performance 

spaces developed in occupational areas outlined by the labor market. 

 

 

KEYWORDS: Social Work; Vocational Training; Work; Supervised Stage. 
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INTRODUÇÃO 

 A aprendizagem dos conteúdos sobre a formação profissional é 

processual e acumulativo, exige um esforço que vai para além da academia, e 

requer investigações. Nesse sentido, este estudo é resultado de uma pesquisa 

de campo, cujo objeto é a análise das mediações entre a formação e suas 

implicações no exercício profissional do Serviço Social, à luz da tensão entre 

projeto ético-político e determinações do mercado de trabalho, tão intensificada 

na dinâmica dos estágios.  

 Tal objeto, enquanto uma singularidade, encontra suas determinações 

históricas no contexto de realização do Estágio Supervisionado no processo da 

formação profissional e, por conseguinte, no perfil dos futuros profissionais, na 

sua relação com as questões mais universais.  

A contextualização desse objeto de estudo compreende a relação 

histórica que compõe a universalidade da conjuntura mundial de mudanças 

inerentes ao trabalho, isto é, das atuais tendências das relações de trabalho 

impostas pelo movimento de reconfiguração do processo de produção, e que 

se apresenta na particularidade das relações sociais brasileiras. Esses 

aspectos podem delinear os processos formativos vivenciados pelo Serviço 

Social, a partir de diferentes currículos mínimos e das diretrizes curriculares 

vigentes, delimitando o lugar ocupado pelo Estágio. 

 Este estudo tem como objetivo a análise das relações contraditórias no 

espaço institucional da prática profissional, apreendendo as mediações que 

existem entre a formação e o exercício da profissão, diante do embate entre as 

exigências de um mercado de trabalho pautado nos interesses de uma 

sociedade capitalista e o projeto profissional comprometido com a classe 

trabalhadora. 

O interesse por esse tema teve como uma das principais motivações a 

detecção da necessidade de estudos e pesquisas que possam identificar os 

desafios inerentes à área da formação profissional, suscitados a partir da 
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leitura dos fundamentos teóricos do Serviço Social, considerando e chamando 

atenção para o fato de haver poucos trabalhos que exploram a formação 

profissional detendo-se nos fundamentos históricos e teórico-metodológicos, já 

que é expressiva a maioria dos trabalhos que tratam das políticas sociais. 

 Também é necessário relacionar esse processo de formação 

profissional do Assistente Social com os condicionantes do mercado de 

trabalho, o que é fundamental para a preservação da sua história e, por 

conseguinte, para a sua condução na sociedade.  

O estudo partiu da hipótese de que os estagiários vivenciam 

contradições entre a proposta de formação adotada na universidade e a prática 

cotidiana do estágio, devido às condições objetivas e subjetivas que o mercado 

de trabalho impõe, e que incidem negativamente sobre o exercício profissional 

dos assistentes sociais nos espaços ocupacionais, tendo em vista que tais 

limites, postos ao nível das condições de trabalho, impõem obstáculos à 

efetivação do projeto ético-político na prática profissional e, portanto, provocam 

o distanciamento do profissional da sua finalidade no processo de formação 

enquanto Supervisor de Campo de Estágio.    

Diante dessa hipótese afirmativa, questiona-se a realidade em estudo: 

Quais são as debilidades existentes no processo de formação, considerando a 

relação teoria e prática, na fase em que o aluno se insere no cotidiano 

profissional por meio do Estágio Supervisionado? Quais as implicações que a 

subordinação às regulações do mercado de trabalho acarreta para o processo 

de efetivação do projeto profissional do Serviço Social? 

Diante da complexidade dessas questões o desafio é apreender, de 

forma processual, as relações que se dão no patamar da contradição entre as 

condições impostas pelo mercado de trabalho e os compromissos ético-

políticos firmados no projeto profissional. Essa contradição se expressa, 

sobretudo, diante das mudanças nas relações de trabalho operadas no bojo da 

reestruturação produtiva do capital, com profundos rebatimentos na prática 

profissional.  
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Para alcançar tais objetivos o referencial teórico-metodológico utilizado é 

pautado na concepção histórica do pensamento crítico dialético, método que 

possibilita uma aproximação dos determinantes históricos de natureza política, 

econômica e cultural do fenômeno estudado. Nesse sentido, o campo de 

pesquisa envolve um amplo contexto social, permeado por relações dinâmicas 

e em permanente transformação, imbricadas pelas contradições próprias da 

realidade estudada, as quais envolvem os aspectos históricos da sociedade 

capitalista, bem como o processo de constituição da profissão de Serviço 

Social e suas interfaces com o projeto de formação profissional. 

A demanda real tem posto a necessidade de qualificar profissionais de 

Serviço Social, apoiada em um arcabouço teórico-metodológico, que permita o 

desenvolvimento de uma capacidade para responder as demandas e os 

desafios postos pelo movimento concreto e dinâmico da sociedade. Isso 

implica também uma formação permanente, a partir da atualização constante, 

no debate presente no tempo atual, para que se preserve a demanda desta 

profissão no mercado e, conseqüentemente, sua valorização mediante a 

representação social. 

 

Assim, não se reclama uma regressão a uma perspectiva endógena 
da profissão, cuja ruptura foi uma das grandes conquistas dos últimos 
vinte anos. Entretanto a pesquisa sobre as múltiplas determinações, 
que atribuem historicidade ao exercício profissional -, e adensam a 
agenda da formação profissional-, carece de uma relação mais direta 
com as respostas profissionais, no sentido de qualificá-las nos seus 
fundamentos históricos, metodológicos, éticos e técnico-operativos 
[…]. Constatou-se um avanço na análise da profissão ante as 
transformações recentes operadas no Estado e na sociedade e suas 
derivações na cultura e na sociabilidade. [...] Todavia, essas 
conquistas não foram ainda integralmente totalizadas em suas 
incidências no exercício profissional, pois falta fazer a “viagem de 
volta” [...] retomando com novas luzes, o Serviço Social como objeto 
de sua própria pesquisa (IAMAMOTO, 2008, p. 463-464).  

 

 Entendendo que as respostas profissionais dependem da capacitação 

ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa, construída, a partir das 

diretrizes curriculares, que preconizam: a apreensão crítica do processo 

histórico e das particularidades da constituição e desenvolvimento do 
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capitalismo e do Serviço Social; apreensão do significado social da profissão e 

das possibilidades de ação contidas na realidade; apreensão das demandas 

postas, via mercado de trabalho, exigindo respostas para o enfrentamento da 

questão social; o atendimento às competências e atribuições definidas 

normativamente. Diante disso, se faz necessário avaliar em que condições 

essa capacitação ocorre na relação ensino-aprendizagem, dentro da realidade 

do Estágio Supervisionado. 

 Partimos da compreensão de que somente através de uma formação 

qualificada o assistente social poderá desenvolver competência para atuar na 

esfera da reprodução social dos trabalhadores, onde é requisitado para intervir 

nos problemas sociais de ordem coletiva e individual, na estrutura contraditória 

das relações sociais capitalistas, deparando-se com avanços e limites à ação 

profissional. Tudo isso exige desse profissional uma compreensão de todo o 

processo de exploração e alienação, por meio de uma visão crítico-dialética 

sobre a questão social em seu amplo contexto. Nessa perspectiva, viabiliza-se 

uma pesquisa social de base empírica, na perspectiva de identificar a 

percepção dos sujeitos sobre o tema em estudo. 

Nesse sentido a abordagem é de natureza quanti-qualitativa pautada no 

método crítico-dialético, por entender que este método proporciona uma maior 

aproximação com o objeto de estudo, tendo em vista, que permite relacionar de 

forma mais ampla, os determinantes estruturais da formação profissional, na 

fase do estágio supervisionado, no âmbito nacional e mais especificamente no 

lócus desta pesquisa. 

 Os sujeitos da pesquisa correspondem aos assistentes sociais 

supervisores de campo de Estágio Supervisionado, e aos alunos estagiários do 

curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, do período 

2010.1. Esse contingente estava, no momento da pesquisa, inserido em 06 

instituições adotadas como campo de estágio curricular, dos quais 3 (três) são 

da área da Saúde, 1 (um) é da área sócio-jurídica, 1 da área de Assistência 

Social, e o último pertence ao setor das Organizações Não Governamentais 

(ONG), esta é voltada para a assistência à criança e ao adolescente.  
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 Dessa forma, foram entrevistados 6 (seis)  Assistentes Sociais, 

supervisores de campo de estágio, o que significa 100% do universo desses 

primeiros sujeitos. Com relação aos estagiários de Serviço Social, a amostra se 

dá por tipicidade que pode ser considerada uma representação significativa do 

universo, constituído por 40% dos 31 alunos em estágio supervisionado I, do 

período letivo 2010.1 da UFPB.  Portanto, participaram da pesquisa uma 

amostra de 12 estudantes, distribuídos em seis (06) campos de estágios sendo 

dois estagiários de cada campo, de modo a se ter uma representação 

equivalente de cada espaço ocupacional.  

A pesquisa foi realizada de forma direta com os sujeitos, apoiada em um 

roteiro semi-estruturado de entrevista, composto de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas remetendo-se aos objetivos da pesquisa. Esse 

instrumento de pesquisa foi adotado devido ao fato de que a entrevista semi-

estruturada  permite uma maior interlocução com o entrevistado, uma vez que 

confere liberdade para prestar esclarecimentos e garantir um melhor 

entendimento do entrevistado. 

Durante as entrevistas tornou-se necessário atentar para as reações e 

comportamentos dos entrevistados, frente às questões apresentadas durante o 

processo de pesquisa, tanto no que se refere à condução da atividade do 

estágio pelo aluno quanto ao processo de supervisão. Também se observa as 

condições nas quais se davam o exercício profissional, em situações eventuais 

de atendimento durante a entrevista, no sentido de apreender “fenômenos que 

não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados diretamente 

na própria realidade transmitem o que há de mais importante na vida real” 

(MINAYO, 2004, p.59).  

Para complementar o estudo e embasar a análise dos dados utiliza-se a 

pesquisa bibliográfica e documental, incluindo aí as legislações pertinentes à 

profissão, como a Lei de Regulamentação do Serviço Social (Lei nº 

8.662/1993), o Código de Ética, as diretrizes curriculares e outras resoluções 

do CFESS, além da Constituição Federal de 1988.  
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Para analisar os dados expressos nos discursos, opta-se pela análise de 

conteúdo, que, segundo Minayo (2004), permite descobrir o que está por detrás 

dos conteúdos manifestos e não manifestos, indo além das aparências do que 

está sendo comunicado. 

Dada à característica quanti-qualitativa da pesquisa, o conteúdo das 

falas foi sistematizado a partir de suas tendências, de modo que pudessem ser 

analisadas avaliando as informações coletadas nas entrevistas, à luz dos 

referenciais teóricas, dos marcos legais (documentos supracitados) e das 

situações observadas empiricamente, no campo de pesquisa. Objetiva-se com 

isso desvelar as dificuldades que o distanciamento entre o ideal e o real impõe 

aos profissionais e estudantes de Serviço Social.   

 Esse movimento metodológico de análise do real está embasado em 

referenciais teóricas pautadas em concepções críticas, capazes de subsidiar a 

interpretação do conjunto de elementos (dados de pesquisa, de observação e 

documentação disponível) para a reconstrução do objeto, agora como 

resultado do estudo. O que permite a articulação entre o particular, o singular e 

o universal, com o objetivo de compreender a totalidade que envolve o 

problema em estudo, a partir da pesquisa de campo e da analise teórica dos 

dados. 

A importância dessa discussão para a categoria reside primordialmente 

na possibilidade de desmistificar a antiga e reiterativa idéia de uma dicotomia 

entre teoria e prática. Assim, há o resgate da articulação entre história, teoria e 

método, que tem contribuído para a construção de uma referência, capaz de 

apresentar uma imagem social da profissão, historicamente determinada pelas 

relações políticas e econômicas presentes na sociedade, na qual está inserida. 

Mas, ainda dotada de direção ética e de estratégias políticas, princípios e 

diretrizes que definem essa direção. 

Nesse sentido, esse trabalho suscita a reflexão acerca da qualidade da 

formação dos profissionais de Serviço Social no âmbito de uma sociedade 

capitalista, cujas exigências do mercado de trabalho recaem sobre os futuros 

profissionais, desnorteando por vezes, seus fundamentos ético-políticos, e 
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redirecionando sua atuação na perspectiva do imediatismo.  Aspectos que são 

pouco abordados nos trabalhos atuais da literatura da profissão. 

Tecidas as considerações teórico-metodológicas, este estudo foi 

organizado em quatro capítulos indissociáveis que foram separados por fins 

didáticos de exposição do texto, para facilitar a compreensão do trabalho que 

se estrutura do geral para o particular. Desse modo, nos primeiros capítulos 

apresenta-se os referenciais teórico-analíticos que serão utilizados como base 

para a análise dos dados da pesquisa. 

O primeiro capítulo: “As alterações nas relações sociais e no perfil 

profissional do Assistente Social” apresenta uma característica mais teórica, 

expressando à necessária revisão literária sobre o tema, trata das atuais 

tendências das relações de trabalho impostas pelo movimento de 

reconfiguração do processo de produção, alterando o perfil dos profissionais 

em geral, na medida em que os subordinam às exigências do mercado de 

trabalho. Nesse quadro os Assistentes Sociais constituem uma das categorias 

profissionais atingidas por mudanças, como: redução dos postos de trabalho, 

precarização das relações empregatícias, aumento da jornada de trabalho, falta 

de recursos e de infra-estrutura. Nesse sentido, a recomposição do capital e a 

deterioração da esfera pública, operados pelo capitalismo atingem o Serviço 

Social, tanto nas condições de sua atuação profissional (na formatação das 

expressões da questão social e das políticas sociais), quanto na própria 

condição de profissional assalariado. 

Além disso, se fez necessário abordar a relação ensino e aprendizagem 

no curso de Serviço Social, a partir do estágio supervisionado, enquanto uma 

requisição para reflexões sobre o perfil profissional que se quer construir diante 

das exigências contraditórias do mercado de trabalho. 

As categorias teóricas abordadas nesse primeiro momento estão 

estruturadas dessa forma, devido à consideração de que só é possível 

compreender a profissão de Serviço Social, quando está situada na atual 

conjuntura e nos seus determinantes históricos.  
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Assim, no segundo Capítulo busca-se apreender a forma por meio da 

qual os determinantes sócio-históricos incidem na configuração da formação 

profissional do Serviço Social. Nesse sentido, como o próprio título indica: 

“Trajetória da formação profissional em Serviço Social no Brasil”, nele foi 

abordado, o percurso dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

profissão, ressaltando os elementos da formação profissional que dão enfoque 

ao estágio supervisionado, através das alterações nos currículos do curso.  

Posteriormente, analisa-se os avanços na direção ideo-política da profissão.  

Também inclui uma sucinta descrição da construção do projeto político 

pedagógico do curso de Serviço Social da UFPB, situando as particularidades 

da experiência local. 

A partir daí, busca-se nos próximos capítulos, denotar os espaços sócio-

ocupacionais, em que profissionais e estudantes desenvolvem o exercício 

profissional e o estágio. Onde foram apresentados e analisados os dados da 

pesquisa de campo, à luz dos referencias teóricos acumulados nos capítulos 

anteriores. 

 Portanto, no terceiro Capítulo: “Natureza das instituições e dos 

sujeitos dispostos para a realização do Estágio Supervisionado”, é feita 

uma análise dos espaços ocupacionais tomados como campos de estágio, os 

quais são tratados como expressão do mercado de trabalho para o assistente 

social. Partindo de uma perspectiva crítica da história da profissão e do projeto 

de formação, apresenta-se o perfil profissional dos assistentes sociais destas 

instituições, postos como supervisores de campo dos alunos estudados, além 

de buscar explicitar aspectos relacionados às condições nas quais os 

estudantes de Serviço Social estão inseridos nos campos de estágio.  

Seguindo esse raciocínio, serão esclarecidas algumas posturas 

adotadas pelos sujeitos ao longo das entrevistas, enfatizando na parte a seguir 

as formas de condução da supervisão pelos assistentes sociais, e as 

perspectivas dos estagiários sobre esse processo de troca de saberes e 

experiências, no sentido de permitir a compreensão do embate entre o projeto 

profissional do Serviço Social e as determinações do mercado de trabalho.  
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 Portanto, o quarto capítulo dá continuidade à análise e interpretação dos 

dados, focando dessa vez: “O Estágio Supervisionado no processo de 

formação do Assistente Social” tentando demonstrar, através dos 

depoimentos dos sujeitos – estudantes e supervisores de campo -, que o nível 

da interação no cotidiano entre a formação e o exercício profissional denota a 

realidade do processo ensino e aprendizagem no Serviço Social, desde que 

orientado à luz da relação teoria e prática e dos princípios ético-políticos. 

Contudo, observa-se que a experiência do estagiário, enquanto momento da 

formação é perpassada por diversos desafios, principalmente porque já se 

constitui espaço de enfrentamento do cotidiano profissional.  

A finalização do trabalho apresenta as considerações conclusivas, que 

demonstram a tensão entre o projeto ético-político do Serviço Social e os 

condicionantes do mercado de trabalho, vivenciada por profissionais e 

estudantes no cotidiano do espaço sócio-ocupacional, no momento do estágio 

supervisionado, e a incidência negativa sobre a formação profissional e, por 

conseguinte, sobre a atuação dos assistentes sociais. 
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1.1  AS ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES SOCIAIS E NO PERFIL 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

O objetivo deste estudo consiste em analisar a formação profissional, à 

luz das alterações no perfil do assistente social a partir dos confrontos entre as 

determinações do mercado de trabalho e os objetivos do projeto ético-político 

na fase do estágio supervisionado. Portanto, o tratamento deste tema supõe 

uma contextualização no quadro das mudanças sociais e econômicas mundiais 

e nacionais examinando seus reflexos no mercado de trabalho. 

 Inicialmente é importante compreender que existe uma íntima relação 

entre a constituição de perfis profissionais e as exigências postas pela 

dinâmica da sociedade capitalista, a qual demanda das esferas de formação 

sintonia com seu processo, suas contradições e, por conseguinte, com as 

exigências do mercado de trabalho. 

No que se refere às alterações dos processos de trabalho e seus 

impactos nas profissões em geral, é fundamental percorrer um caminho que 

busca resgatar as relações estabelecidas, a partir das mudanças nas formas 

de organização e gestão do trabalho, dessa forma, deve-se resgatar dois 

padrões organizativos do trabalho que nortearam esses processos na 

sociedade capitalista: o padrão taylorista-fordista e o padrão de acumulação 

flexível. 

Tudo isso só pode ser decifrado na medida em que são esclarecidas as 

formas de mistificação realizadas pelo capital. A primeira delas ocorre quando 

a produção material e as relações sociais dela provenientes são transformadas 

numa relação material em que as relações entre pessoas são tomadas como 

sendo entre coisas. É preciso entender que as relações estabelecidas entre as 

pessoas, a partir do processo produtivo, ao mesmo tempo em que produz 

riqueza reproduzem, simultaneamente, desigualdades. Nessa dinâmica todas 

as dimensões da vida social são organizadas, a partir da regulação do 

mercado, favorecendo a acumulação de capital. 
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É nesse entremeado que se visualiza a exploração dos homens pelos 

homens, nas condições opostas de proprietários dos meios de produção e de 

vendedores de força de trabalho, estes, em troca de um salário para garantir a 

sobrevivência, uma vez inserido no mercado de trabalho. Tendo em vista a 

pressão do enorme contingente de desempregado ou subempregado, é 

impossível ao trabalhador não se submeter ao processo de exploração 

inerente ao sistema capitalista. Por outro lado, a reprodução do capital 

envolve o domínio de uma minoria formada por capitalistas que detém os 

meios de produção, os quais consomem essa força de trabalho, apoderando-

se da mais-valia produzida, através de trabalho excedente não pago, para 

obter mais lucro e se reproduzir socialmente como classe dominante. 

Esse processo realiza-se no patamar de uma correlação de forças 

antagônicas que dá feição a uma luta de classes, e determina as condições de 

negociação dos interesses distintos e contrários no âmbito do poder estatal. De 

um lado, está a classe trabalhadora e as frações subalternizadas, em busca do 

suprimento de suas necessidades, por meio do trabalho e de ações 

reivindicatórias. De outro, a classe capitalista, que na condição de dominante 

defende sua hegemonia por meio de mecanismos ideo-políticos, garantindo 

também um maior nível de acumulação e lucro.  

É a partir dessas constatações, fruto de uma leitura do social inspirada 

no pensamento teórico-analítico de Karl Marx sobre os desdobramentos da 

sociabilidade construída pelas relações de produção e acumulação capitalistas, 

que se vislumbra a questão social. Ela é compreendida como seqüela do 

desenvolvimento capitalista, conseqüência da contradição fundamental e 

latente na relação entre capital e trabalho, caracterizado pela exploração do 

trabalho assalariado que se apóia na alienação, e resulta num conjunto de 

desigualdades sócio-econômicas e políticas, presentes na sociedade, que é 

tratado como questão social. 

No Brasil, a questão social foi percebida a partir das contradições 

sociais geradas entre o desenvolvimento da indústria, a urbanização, e a 

intensificação da miséria e injustiças na vida dos trabalhadores.  
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É nesse quadro de interesses sociais divergentes e contradições 

sociais, que as práticas sociais são construídas e institucionalizadas de 

acordo com os interesses do capital nos modos de controle, seja através da 

coesão e/ou do consenso, e isso envolve e justifica a presença do Serviço 

Social no mercado de trabalho. 

[...] Mais do que humanizar a produção, ou ajudar o trabalhador a 
enfrentar o “despotismo” da fábrica, cabe ao Serviço Social colaborar 
pedagogicamente na socialização de valores e comportamentos, que 
deságüem na integração dos trabalhadores às novas exigências da 
produtividade. (CÉSAR, 2006, p. 124). 

 

 Inicialmente o Serviço Social foi apreendido como um tipo de 

“instrumento promotor da adesão do trabalhador às novas necessidades” 

(idem), do capital, sendo requisitada para intervir nos problemas que possam 

interferir direta ou indiretamente na produtividade do trabalho. 

A possibilidade de práticas sociais adentrarem na vida privada ou 

pessoal do trabalhador é utilizada como estratégia na empresa de Henry Ford, 

por volta de 1913, nos Estados Unidos, no auge da implantação dos métodos 

tayloristas, quando surgiu a necessidade de trabalhadores para sua produção 

em massa, ele ofereceu 5 dólares por uma jornada de 8 horas de trabalho, e 

isso era  superior ao que era oferecido pelos concorrentes, resolvendo assim 

seu problema com a falta de mão de obra, contudo: 

O que ele não diz é que, para receber seus 5 dólares, o trabalhador 
deve dar provas de boa conduta, ou seja, não ser uma mulher, não 
beber, destinar seu dinheiro à família... A empresa cria um serviço 
social para controlar a situação nas casas dos beneficiários do prêmio 
Ford e, nos primeiros anos, ele recusará os 5 dólares a 28% do 
pessoal. (GOUNET, 1999, p. 20) 

  

O fordismo implementado na indústria automobilística nos Estados 

Unidos, tornou-se referência para o mundo, firmou-se por meio do método 

taylorista, também chamado de “organização científica do trabalho”, marcando 

um sistema de produção baseado no parcelamento das tarefas na separação 

entre os que concebem e organizam a produção e os operários executores. 

Ford introduziu as linhas de montagem automatizadas para controlar o ritmo de 
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trabalho, com o objetivo de agilizar e ligar os diferentes trabalhos para produzir 

veículos em menor tempo, realizando uma produção em massa para o 

consumo de massa, reduzindo custos e preço de venda.  

Essa racionalização implicou na conquista de adesão dos trabalhadores, 

atraindo operários de outras fábricas com incentivos salariais, como a 

promessa de uma diária dobrada, de forma a relacionar os salários com a 

produtividade. A competitividade, entre os trabalhadores, sobretudo, em 

decorrência do grande exército industrial de reserva, possibilita ao patronato 

manter baixos níveis salariais reduzindo com isso os custos da produção, o que 

debilita a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Após a Segunda Guerra, observa-se no contexto sócio-político a 

hegemonia norte-americana, e o compromisso fordista associado a uma 

regulação estatal de natureza social-democrata baseada nas políticas 

keynesianas e do Estado-Providência.  

Contudo, na década de 1970, começa a decadência deste sistema de 

produção decorrente da concorrência, da redução do consumo e da taxa de 

lucro, ou seja, uma iminente crise de acumulação do capital. Tanto essa crise 

como os mecanismos adotados pelo capital para sua superação aprofundaram 

as expressões da questão social a partir do aumento dos níveis de 

desemprego, cujo gasto social fomentou a falência do Estado-Providência, e as 

críticas veementes ao compromisso social fordista, culminando assim na 

necessidade de nova organização da produção, com métodos mais flexíveis. 

Em tempos de crise, o mercado precisa recompor o ciclo do capital no 

seu processo de produção de mercadorias e extração do lucro. Na realidade, 

como  explica Giovani Alves (1998, p. 113-114) ao citar Mandel, são 

“causalidades intrínsecas a contradições estruturais postas pelo 

desenvolvimento do capitalismo tardio.” 

[...] o capitalismo tardio constitui uma industrialização generalizada 
universal pela primeira vez na história. A mecanização, a 
padronização, a super-especialização e a fragmentação do trabalho, 
que no passado determinaram apenas o reino da produção de 
mercadorias na indústria propriamente dita, penetram agora todos os 
setores da vida social. (MANDEL, 1985, p. 27) 
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 No período depressivo entre 1973 e 1974, a crise de acumulação 

capitalista teve como uma de suas principais motivações a incapacidade do 

keynesianismo de responder às contradições inerentes ao desenvolvimento 

capitalista, além do enfraquecimento da estratégia taylorista-fordista de 

organização do trabalho. Antes disso, o capitalismo havia atingido a “idade de 

ouro”, e internacionalizado o comércio e a economia mundial.  

Essa conjuntura passa a demandar inovações produtivas tanto na esfera 

tecnológica, quanto na organizacional, dando fundamento ao processo de 

reestruturação produtiva que veio responder as exigências da lógica de 

valorização. Essas inovações são observadas por alguns autores como sendo 

a III Revolução Tecnológica. Esse aspecto passou a exigir transformações nas 

formas de organização produtiva, cuja lógica rege-se pela primazia do lucro, 

implantando técnicas flexíveis de gerenciamento do trabalho, provenientes do 

Toyotismo. 

A partir dessas mudanças que possibilitaram o incremento da 

competitividade e da flexibilização do trabalho, foi possível retomar novos 

patamares de produtividade e lucratividade, agravando as contradições sociais 

no âmbito das relações sociais e de trabalho. 

 Essa nova forma de organização do trabalho que substituiu o fordismo 

foi desenvolvido no Japão, passando a servir de referência para os demais 

países industrializados - são os métodos de Taiichi Ohno (um engenheiro da 

Toyota que tornou-se vice-presidente),  editados em 1978.  Basicamente, o 

ohnismo propôs a eliminação dos desperdícios seja no acúmulo de estoques 

ou de pessoal, desenvolvendo técnicas de melhor controle do operariado pela 

direção, através da racionalização da produção just-in-time, onde se produz 

apenas aquilo que foi encomendado ou que precisa ser reposto, exigindo que o 

trabalhador opere mais máquinas ao mesmo tempo, responsabilizando as 

equipes de trabalhadores pelas tarefas de operações, pelo controle de 

qualidade do produto, pela conservação da máquina e pelas condições de 

higiene do ambiente de trabalho. 
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 Concomitantemente, observa-se os mecanismos para adesão dos 

trabalhadores a esse novo sistema de produção, relacionados ao envolvimento 

do operário, tanto por meio de pressão quanto através das exigências de 

polivalência dos trabalhadores, ao aproveitamento de suas habilidades em 

várias atividades, e ao compromisso com a missão e metas da empresa. 

Obviamente, que isso faz parte das estratégias de geração e extração de mais 

lucro. 

Essa nova organização adaptou-se ao capitalismo competitivo de 

crescimento lento daqueles anos, e possibilitou novos ganhos de produtividade 

frente à concorrência internacional instaurada a partir da abertura comercial. 

Essa exposição associada com a implantação de novos padrões tecnológicos e 

de gestão da mão de obra exigiu o corte nos custos da produção, o que reduz 

drasticamente os índices de emprego e passa a exigir maior qualificação dos 

trabalhadores. 

Essa organização produtiva sob a forma flexível altera a composição da 

força de trabalho, exigindo do trabalhador novas habilidades e uma maior 

qualificação, reforçando o “pensar”. Essas exigências intensificam-se na esfera 

da educação e formação dos trabalhadores, justamente na década de 80, onde 

se dissemina a idéia de que o trabalhador, por falta de qualificação, é 

responsável pela situação de desemprego. 

Mas, a necessidade de retomar patamares de lucratividade, exige a 

promoção de um incremento do gerenciamento participativo, em busca de 

qualidade e eficiência, a exemplo da implementação dos Círculos de Controle 

de Qualidade (o método mais difundido, em países como o Brasil, que 

começou a utilizar essas práticas nos anos de 1980, para responder a uma 

recessão econômica e aplacar a efervescência política), além do investimento 

em tecnologia, maquinarias, e o principal uma forma de organização destinada 

a intensificar ainda mais a exploração da mais-valia através da otimização do 

trabalho, de modo a garantir maiores  ganhos de produtividade. 

Esse novo padrão produtivo constitui a base material para o processo de 

reestruturação do capital. Também faz parte desse processo a ofensiva 
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neoliberal expressa na estratégia política de regulação pelo mercado, e na 

minimização da intervenção estatal na economia, sobretudo, nas relações de 

produção, da ordem capitalista global. Apesar do toyotismo em muitos países 

ter significado a implantação da modernização tecno-organizacional, aqui no 

Brasil significou principalmente a contenção de custos, afetando diretamente os 

trabalhadores, através de demissões e externalização de parte do processo de 

produção, pela terceirização, pela degradação das garantias trabalhistas. Por 

outro lado, a reestruturação produtiva do capital significou a concentração de 

capitais para a formação do sistema financeiro com a participação dos grupos 

transnacionais. 

A partir de então, observa-se conforme Abreu (2002, p. 171) um “amplo 

processo que peculiariza a chamada acumulação flexível (Harvey, 1994) de 

forjar um novo tipo de trabalhador adequado à nova racionalidade produtiva”. 

Nesse patamar, intensifica-se o discurso da preparação da mão de obra 

para o mercado de trabalho, definindo a formação profissional como aquela 

que envolve um percurso escolar e a experiência profissional. Além disso, a 

desqualificação do trabalhador também tem servido de justificativa para a 

precarização do emprego, resultando no crescimento do mercado informal. 

Começa a ser difundida a noção de qualificação aliada ao discurso da 

competência, esta entendida como a capacidade de resolver um problema da 

produção em determinada situação, ou ainda a capacidade que um indivíduo 

deve possuir para assumir um posto de trabalho, e tudo isso definindo o perfil 

do novo tipo do trabalhador (BRAVERMAN, 1987, pp. 359-375). 

Em 1990, com o aumento do desemprego, resultante da adoção do novo 

padrão produtivo, a qualificação passou a ser vista como estratégia de combate 

ao desemprego. Nesse patamar o debate sobre a formação profissional, no 

contexto da globalização do mercado e da reestruturação produtiva, absorveu a 

análise das particularidades do mercado de trabalho brasileiro, principalmente 

levando em conta vetores como a exigência de qualificação superior e 

específica de acordo com a modernização tecnológica, que contraditoriamente 

cria, de um lado uma minoria de trabalhadores super qualificados, e de outro 

lado deixa à mercê uma massa de trabalhadores desprovidos de qualquer 



 

27 
 

instrução ou qualificação. A inclusão dessa nova temática no debate do Serviço 

Social se deve à complexificação da questão social em decorrência desse 

fenômeno. 

É no contexto dessas alterações nas formas de gestão do trabalho, que 

o Serviço Social passa por redefinições das demandas que lhe são postas, e 

por conseguinte da sua formação profissional e da prática, 

 

[...] o exercício profissional do Serviço Social, nos anos 90, é 
atravessado por uma nova racionalidade técnica e ideopolítica, [...] 
que refuncionalizam o “tradicional” em prol do “moderno” e mesclam, 
no campo das atividades profissionais, “velhas” e “novas” demandas, 
exigindo dos assistentes sociais estratégias que assegurem sua 
legitimidade social. (CESAR, 2006, p. 137). 

 
 

 Essa racionalidade que atravessa o Serviço Social é aquela inerente à 

razão social capitalista, para cujo suporte exige a disseminação da paradoxa 

ideologia neoliberal, que consiste na defesa do livre mercado e na 

“satanização” da esfera estatal. Contrariando esse discurso, temos que 

observar em diversos períodos da história, a recorrência do mercado à 

intervenção política do Estado, o qual tem injetado recursos para evitar os 

desastres financeiros na economia, provocados por setores empresariais na 

ordem da globalização sob a égide do capital.  

Além dessa questão, é preciso ressaltar que os assistentes sociais 

também sofrem com essas novas formas de racionalização e controle do 

trabalho, já que atende às exigências de maior qualificação e desenvolvimento 

de habilidades polivalentes. Esse processo também inclui uma instabilidade no 

emprego, decorrente da desregulamentação do trabalho. 

 É no mercado de trabalho que se observa a precarização do trabalho 

profissional, considerando o crescente processo de “proletarização” dos 

profissionais, com desvalorização salarial e redimensionamento das funções, 

colocando em xeque a própria sobrevivência do modelo profissional liberal, 

cujo alicerce é a autonomia. Dessa forma, assistimos a redefinição das 

demandas e competências e também das próprias relações de trabalho, o 
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declínio da ética no trabalho acompanhado da competitividade e do 

individualismo.  

Nesse entremeado, o Serviço Social é requisitado para atuar como 

intermediador, com a função imposta de inibir o potencial reivindicatório das 

classes subalternizadas, amenizando os conflitos, e tendo que adequar seu 

exercício profissional às exigências do mercado de trabalho.  

O quadro das mudanças no mercado de trabalho dos assistentes sociais 

brasileiros é expressivo, devido principalmente a emersão de novos espaços 

de trabalho, a exemplo do Terceiro Setor, da área de recursos humanos de 

políticas sociais, o que exige novos e aprofundados conhecimentos. E numa 

realidade contraditória, que é possível observar a redução de antigos postos de 

trabalho, a exemplo do setor empresarial, pois os profissionais formados em 

Serviço Social são substituídos por técnicos com formação diversa ou por 

outras categorias que podem desempenhar aquela mesma função operativa. 

Nesse contexto, sem falar da precarização, ainda existem formas de 

apadrinhamento na contratação de assistentes sociais, posto que ainda 

persiste a política do favorecimento, contribuindo para maior precarização nas 

condições de vínculo empregatício.  

Nesse processo, consideramos as particularidades do exercício 

profissional, enquanto profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho. 

De forma que o exercício da prática do assistente social inserida no mercado 

de trabalho, quando interfere na vida social dos indivíduos no cotidiano 

manifesta-se em duas faces: a social que representa a viabilização de serviços 

educacionais, de saúde, de assistência por meio de mecanismos que propõem 

a inclusão social; e a política que configura a própria participação em 

processos democráticos como conselhos, na garantia de direitos e acesso a 

serviços, o alcance de metas de produtividade, entre outros. Para tanto, urge a 

necessidade de um comprometimento com o projeto ético-político do Serviço 

Social e de buscar respostas cotidianas às novas determinações da questão 

social. 
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Dessa forma, o deciframento dos discursos dominantes, 

principalmente do sistema capitalista de produção, e dos aparelhos estatais 

que intervêm na questão social, fundamentam qualquer análise sobre as 

demandas profissionais.  

 

As demandas, a rigor, são requisições técnico-operativas que, 

através do mercado de trabalho, incorporam as exigências dos 

sujeitos demandantes. Em outros termos, elas comportam uma 

verdadeira “teleologia” dos requisitantes a respeito das modalidades 

de atendimento de suas necessidades. Por isso, mesmo a 

identificação das demandas não encerra o desvelamento das reais 

necessidades que os determinam. (MOTA, 1998, p. 25) 

 

Portanto, deve-se atentar para identificar nas demandas, quais as 

necessidades sociais, objetivando a identificação das reais necessidades 

postas socialmente. Segundo Iamamoto (1997, p. 125), é necessário identificar 

as mediações postas entre as demandas que são apresentadas no cotidiano e 

as necessidades  que lhe são inerentes, isto é, “articular as solicitações 

imediatas [...] às implicações históricas macroscópicas em que se situam. Ou 

seja, a capacidade de articular o particular com o geral.” Pois, a apreensão das 

reais necessidades, requer o desvendamento das mediações e a reconstrução 

do objeto de intervenção, o que é  fundamental para a construção de 

estratégias no atendimento das demandas. 

 E dessa forma, os assistentes sociais devem apontar também as 

demandas postas pelos usuários, que geralmente são de ordem material ou 

sócio-cultural, as quais configuram exatamente as expressões da questão 

social presentes no seu cotidiano, requisitando, assim, serviços sociais 

públicos na esfera da saúde, educação, trabalho, etc. Em conformidade com as 

suas necessidades sociais, estas que estão subjacentes às demandas 

profissionais, também são determinadas de acordo com as mudanças 

societárias e as manifestações da questão social. 
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 Nestes termos, é colocada ao Assistente Social a tarefa de 

identificar, na contemporaneidade, o conjunto de necessidades 

políticas, sociais, materiais e culturais, na dimensão do capital, na 

variação do trabalho, no campo das necessidades sociais, no prisma 

das demandas emergentes, refazendo o caminho entre as demandas 

postas e as suas necessidades fundantes, o espaço, as 

determinações sociais e a complexidade destes na sociedade 

capitalista contemporânea, particularmente nas inflexões 

promulgadas no processo de reprodução social. (CANTALICE, 2002, 

p. 84) 

 

É nesse contexto que o profissional de Serviço Social está inserido na 

divisão do trabalho estabelecida pelo capital, na condição de assalariados e 

subordinados a um leque de instituições complexas e hierárquicas, devendo 

analisar a situação das forças, numa determinada conjuntura. Seu propósito 

mais desafiador e desvencilhar-se do atendimento aos interesses políticos e 

econômicos do capitalismo que necessita de tecnicistas nas instituições para a 

manutenção do seu sistema.  

Todavia, o assistente social para concretizar seu projeto profissional 

deve identificar essas relações de forças que envolvem os usuários e as 

instituições, já que as conseqüências provenientes da desigualdade também 

são preservadas de alguma forma pelo poder institucional. 

Assim, as instituições constituem o local do confronto de poderes, para 

manter a ordem vigente dando respostas parciais por meio de um jogo 

burocrático e tecnocrático, onde as pressões ao chegaram na ordem 

institucional são transformadas em problemas sociais específicos. Os 

problemas sociais que atingem principalmente as classes subalternizadas são 

classificados de forma a segmentar a população usuária em grupos distintos 

como crianças e adolescentes, desempregados, idosos, sem-terras, etc., 

resultando numa fragmentação política que nega a existência de classes 

sociais e conseqüentemente impossibilita a consciência de classe. 

 Esse quadro institucional expressa a existência de determinadas 

relações complexas de poder no seu interior, advindas da contradição de 

forças presentes na sociedade. Assim constitui-se como espaço de saberes 
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profissionais que atendem seus interesses de grupos e classes distintas. As 

relações de dominação aí presentes estão imbricadas com o poder ideológico, 

que se exerce através da apropriação de conhecimentos específicos, ou 

formas de organizações que viabilizam a dominação e regulação da vida 

cotidiana pelo capital, no âmbito da relação capital trabalho seja do Estado 

sociedade. 

São exatamente as condições de subordinação postas pela instituição 

que denotam a posição do assistente social, no processo de tomada de 

decisão referente às formas de atendimento das demandas, relegando assim, o 

profissional à simples executor das funções que lhe foram atribuídas. 

Nessa linha de raciocínio, o deciframento das instituições só pode 

acontecer numa perspectiva política, quando se identifica nas normas 

institucionais, a correlação de forças existente. Pois, o saber está inserido 

nesse quadro, mais especificamente, entre a fração que detém o saber 

especializado e a fração que o desconhece, um exemplo bem claro são as 

relações de poder e saber entre as instituições jurídicas e hospitalares e os 

respectivos segmentos populacionais usuários. 

É nesse quadro de embate, entre saber profissional e poder 

institucional, que surge uma diversidade de problemas identificados e 

apresentados pela instituição como atividades e demandas para o profissional. 

Este, na maioria das vezes, passa a limitar seus objetivos profissionais aos 

interesses institucionais, o que demonstra uma fragilidade na sua capacidade 

teórica, para compreender o desvendamento das contradições inerentes às 

relações sociais e à compreensão da realidade como um todo. 

Todavia, o Serviço Social como profissão se expressa por meio de um 

projeto ético-político, cujo conteúdo referenda um conjunto de valores e 

princípios normativos para orientar a prática, em uma direção ideo-cultural, que  

prioriza a construção de uma oposição à hegemonia capitalista e uma 

fundamentação teórico-metodológica, cujo conteúdo é alicerçado no 

pensamento dialético Marxista que objetiva a transformação da realidade 

social.  
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Esse projeto permite um nível maior de autonomia para o profissional 

tendo em vista que a sua regulamentação, orienta-se segundo princípios e 

diretrizes definidos pela própria categoria de profissionais e, cujos deveres e 

direitos também estão consolidados, tanto no Código de Ética (Resolução do 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS nº 273/1993), quanto na Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/1993).    

Assim, o profissional busca a ampliação de sua prática, bem como de 

sua legitimação junto à classe trabalhadora e segmentos populares mais 

específicos, o que torna possível fazer a profissão reconhecida entre os 

sujeitos e, sobretudo, contribuir para a emancipação social. Sabemos, 

entretanto que, a maioria dos profissionais ainda está submetida às tarefas 

rotineiras e burocráticas e não conseguem formular respostas às demandas de 

modo a concretizar e efetivar objetivos profissionais mais amplos.  

 

Qual seria o perfil de um profissional capacitado para 
responder às questões de seu tempo? Crítico, social, lúcido e 
refinado, estudioso e pesquisador, denunciante das armadilhas 
do pensamento conservador, articulador do pensamento crítico 
com o pensamento estratégico e propositivo, mediador e 
negociador, defensor de direitos sociais, gestor qualificado e 
prestador de serviços. Eis as características do profissional de 
Serviço Social requerida pela sociedade contemporânea. 
Efetivamente empenhado em assegurar a visibilidade, a 
legitimidade, a qualidade e a resolutividade de sua prática 
profissional, sob a perspectiva da garantia de direitos e da 
construção da cidadania. (SILVA, 2009, p. 45) 

 

A realidade social brasileira, assim como o projeto ético-político tem 

demandado aos assistentes sociais a revitalização de debates profissionais 

sobre a questão social e suas novas formas de expressão no âmbito do 

trabalho, e da vida social em geral, tanto em nível nacional, quanto municipal, 

requisitando novas formas de intervenção frente aos contornos históricos e 

dimensões político - ideológicas do Estado Brasileiro. 

Esse quadro se põe como um desafio ao assistente social ao tentar 

superar fatores que limitam seu exercício profissional, em face de uma forte 
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influência das determinações institucionais, a descrença na possibilidade de 

superar as contradições, e ainda, a precarização do mercado de trabalho. 

Tais elementos provocam uma tensão entre o papel que foi posto para 

o assistente social, na divisão sócio-técnica do trabalho e a idealização 

profissional, contida no seu projeto ético-político. São diversos os fatores que 

implicam diretamente na compreensão e execução da prática, ou via fatalismo 

ou via messianismo. 

O Serviço Social configurado como uma profissão interventiva, 

concentra-se na tarefa de buscar a mediação teórica para fundamentar a sua 

prática. Essas teórias contribuem para desvendar fenômenos e demandas, 

cumprindo, o papel de iluminar e problematizar o objeto de intervenção.  

Essa perspectiva vem se configurando desde o movimento de 

Reconceituação, e aponta para uma mudança na direção de potencializar a 

prática de forma mais articulada com a população usuária. E assim, partindo de 

uma compreensão da realidade contraditória, reorienta o seu exercício na 

perspectiva da defesa dos interesses sociais das classes subalternas.  

Entendemos que são as modificações históricas ocorridas no interior 

da sociedade, movida pelas contradições, que determinam esse processo de 

renovação, no Serviço Social, o qual sinaliza tanto a análise teórica sobre a 

sociedade, quanto o estudo sobre a prática profissional no cotidiano do espaço 

ocupacional. 

Contudo, é nesse contínuo processo de redefinição que se realçam os 

dilemas profissionais, os quais Iamamoto (1997, p. 102) resume como [...] 

“indefinição ou fluidez do que é e do que faz o Assistente Social, abrindo-lhe a 

possibilidade de apresentar propostas de trabalho que ultrapassam a mera 

demanda institucional”. Esse fenômeno é observado pela maior parte da 

categoria como uma “crise profissional”, a qual permite em contraposição, uma 

ampliação da autonomia relativa, no que tange ao exercício das funções dentro 

da instituição. 
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 Pois, é na esfera da prática de forma indissociável da teoria que a 

profissão expressa sua finalidade e se legitima, denotando a sua direção social 

e a identidade da profissão, perante a coletividade, até porque o profissional 

lida com interesses sociais divergentes, numa realidade complexa que se 

desdobra em problemas e conflitos sociais mais específicos, exigindo uma 

visão de totalidade que articule os níveis micro e macrossociais, o singular e o 

coletivo.  

 Considerando os princípios ético-políticos constantes no projeto 

profissional é que se faz necessário uma permanente articulação do ensino 

teórico-prático do Serviço Social com as modificações no mercado de trabalho, 

compreendendo portanto, que as mudanças na esfera do trabalho alteram o 

significado social da profissão. Portanto conhece as alterações ocorridas nas 

relações de trabalho é uma tarefa indispensável para os assistentes sociais, 

tendo em vista a necessidade de identificar as possibilidades profissionais de 

se reinserir nos antigos e novos espaços redefinindo suas funções a partir das 

novas demandas 

Somente a partir dai é possível desenvolver reflexões, estabelecer e 

socializar estratégias de ação que não apenas satisfaçam as necessidades 

emergentes de indivíduos e segmentos sociais, mas que possibilitem a tomada 

de consciência dos sujeitos, tornando possível ações transformadoras, que  

potencialize uma mudança real e significativa, capaz de favorecer os interesses 

da classe trabalhadora, mesmo num espaço sócio-ocupacional marcado por 

contradições. Isso exige que o ensino, na formação profissional do assistente 

social aponte para as recomendações do projeto ético-político.  

 

1.2   ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

A formação em qualquer profissão constitui-se no ensino formal a partir 

de conteúdos produzidos e sistematizados na academia, tendo papel 

fundamental na apropriação de um saber que possibilite aos indivíduos realizar 



 

35 
 

experiências e o desenvolvimento de modalidades de saberes e procedimentos 

específicos. Isto é, através do ensino o sujeito é conduzido a se apropriar do 

saber objetivo nas suas formas mais desenvolvidas e que foram produzidas 

historicamente pelo homem. 

É nessa perspectiva de educação histórica crítica, que defendemos a 

socialização do saber objetivo historicamente produzido, centrando-se no 

aprender a aprender, desvelando as contradições da sociedade na qual 

vivemos, a qual apesar de se auto-afirmar sociedade do conhecimento não cria 

as condições reais para socializar o saber.  

Sabemos que a educação brasileira como expressão de um contexto 

sócio-histórico marcado por desigualdades sociais, de maneira geral, tem o seu 

sistema de ensino, caracterizado pela vulnerabilidade, formando profissionais, 

com dificuldade de escrever, de interpretar textos, de abstrair conceitos. Nos 

casos de aluno trabalhador as condições objetivas de que dispõe para seu 

processo de aprendizagem são ainda mais difíceis, sendo suprimidas pelas 

necessidades de sobrevivência. 

A temática relacionada aos processos cognitivos e de apropriação do 

conhecimento numa perspectiva histórico-dialética considerando as condições 

concretas, é tratada por autores que são referências nas áreas de educação, 

sociologia e psicologia, como Vygotsky e Saviani.  

Segundo Vygotsky (1998), as relações sociais, ou seja, a relação do 

homem com outros homens, com a natureza e com a história, na formação do 

indivíduo, constitui uma necessidade ontológica. Essa proposição identifica-se 

parcialmente com a matriz teórico-metodológica do Serviço Social, ressaltando 

que o trabalho é a categoria fundante do ser social.  

Tratando-se do pensamento teórico que orienta a ação, entendemos que 

por meio do ensino o indivíduo se apropria das definições que já haviam sido 

construídas historicamente e que lhe são anteriores, mas que lhe são 

comunicadas para o “processo de assimilação do sistema de conhecimentos” 

(idem), seja na escola de ensino médio, seja na universidade.  O sujeito pode, 

entretanto, assimilar e referenciar-se de acordo com o senso comum 
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emergente no cotidiano da vida social, são os conceitos construídos de forma 

espontânea desenvolvidos na “atividade prática do aluno” quando esse se 

distancia do debate teórico.  

Dessa forma, entendemos que somente através do ensino de qualidade 

é possível nos termos de Vygotsky (1998, p. 218) “[...] O desenvolvimento do 

conceito científico de caráter social é produzido nas condições do processo de 

ensino que constitui uma forma singular de cooperação sistemática [...].”  

O ponto fraco dos conceitos cotidianos se manifesta na “incapacidade 

para a abstração” do indivíduo e na sua “utilização incorreta”. Já nos conceitos 

científicos a fragilidade está “em seu verbalismo, em sua insuficiente saturação 

do concreto”. (idem, 1998, p. 183). Somente a criticidade sobre a informação 

pode superar essas fragilidades do modo de conhecer espontâneo e a reflexão 

pode fazer com que o indivíduo se aproprie do conhecimento. 

Nesse raciocínio, ressaltamos que o ensino é uma parte do fenômeno 

educativo, e este pode ser definido como “[...] o ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1992, p. 14).  

Sob a perspectiva da Pedagogia do Conflito, fundamentada nos 

conceitos marxistas, que tem como autores mais conhecidos em nosso meio: 

Bourdieu, Gramsci, Freire, Saviani, e outros. Essa visão atribui a crise 

educacional à organização capitalista, e afirma que o caráter ideológico da 

educação tem função reprodutiva  na sociedade. Diante disso, e tratada 

enquanto uma ação social, a prática pedagógica deve voltar-se para a 

emancipação coletiva, agindo em prol de alienados e oprimidos. 

Partindo de uma concepção de educação na linha histórico-crítica, é 

possível analisar o papel desempenhado pelo sistema educacional na 

reprodução das relações sociais de produção na sociedade capitalista, assim 

como a explicitam as relações sociais na produção da educação de modo a 

afirmar uma prática educativa caracterizada pela não neutralidade. Este é o 

desafio que possibilita equacionar as contradições da universidade e da prática 
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educativa, que nela se realiza como totalidade, que sintetiza as múltiplas 

determinações, características da sociedade, que historicamente a produziu.  

O sistema universitário brasileiro traduzindo interesses econômicos e 

culturais da burguesia nacional e estrangeira recorreu a modelos de outros 

países para substituir as antigas “escolas superiores” – criadas a partir do 

período colonial, fortemente influenciadas pelo colonialismo português. A idéia 

era criar uma elite universitária para o país no sentido de atuar como motor de 

desenvolvimento. Portanto, as Universidades brasileiras enquanto instituições 

expressaram ao longo da história uma vinculação com o desenvolvimento do 

conjunto da sociedade.  

Nesse sentido, a universidade ora foi influenciada pelo modelo inglês de 

criar uma elite nacional, ora seguia o modelo francês de produzir uma elite 

universitária capaz de promover à integração social, ora seguia o modelo 

americano que vê no ensino superior a possibilidade de ascensão social 

garantida através da formação de profissionais para servir ao mercado de 

trabalho. Portanto, os modelos de ensino que foram transplantados para nossa 

sociedade, pouco consideravam as peculiaridades regionais da nação.  

Somente a partir das décadas de 50 e 60, é que a universidade buscará 

adaptar-se às exigências de uma sociedade em transformação, como forma de 

superação da dependência cultural e do subdesenvolvimento educacional do 

país. No período pós-64, o que predominou não foi o projeto 

desenvolvimentista de universidade que produzisse novos conhecimentos, mas 

sim, aquele capaz de produzir trabalho qualificado – especializado, necessário 

ao capital, com uma ênfase exarcebada no tecnicismo e na especialização.  

O ensino superior de Serviço Social foi objeto de debate nos finais da 

década de 70, quando as questões relativas à “revisão curricular” ganharam 

espaço na ABESS. A partir dos anos 80, observa-se um avanço no sentido de 

aprofundar a análise da prática educacional, delineava-se uma tendência na 

Universidade brasileira de denúncia de práticas no interior do sistema escolar 

que legitimavam e reforçavam o sistema de dominação existente na ditadura. 
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Havia um movimento, que pretendia articular o exercício profissional com as 

exigências da realidade brasileira. 

Nesse momento, o desenvolvimento do ensino superior brasileiro cedia 

às pressões e exigências do mercado de trabalho, e ao modo de produção que 

supervalorizava a profissionalização e a especialização no nível superior. 

Contudo, a partir da reestruturação produtiva, o mercado de trabalho 

passou a escamotear a especialização da formação, e a exigir competência na 

capacidade do trabalhador em atuar em diferentes funções e postos de 

trabalho simultaneamente. “Os conceitos de profissão e formação específica, 

especializada, tendem a perder funcionalidade e desaparecer. O trabalhador, 

além da escassez de emprego, vai enfrentar a obsolescência do seu saber [...]” 

(KOIKE, 2009, p. 204). Essa perspectiva é decorrente de um processo: 

O processo de adequação do sistema educacional às necessidades 
de reestruturação do capital à sua crise contemporânea se desenrola 
por dentro da contrarreforma do Estado, no contexto do ajuste 
neoliberal iniciado na América Latina nos anos de 1970 e no Brasil, 
na década de 1990 (idem, 2009, p. 205). 

 

Nesse contexto, assistimos ao crescimento da educação superior 

mercantilizada nos anos 2000, onde há apoio político-financeiro do Estado para 

o empresariamento do ensino superior. Dessa forma, o mercado forja a 

democratização do acesso ao direito social da educação sob a estratégia de 

que é uma mercadoria que pode ser comprada a baixo custo.  

Enquanto isso, na universidade pública a autonomia acadêmica em 

produzir conhecimento vai ficando em segundo lugar, devido à primazia dada à 

busca por recursos financeiros em prol do crescimento, como em uma 

empresa. 

Essas mudanças conduziram a mercantilização do ensino superior que 

tem como agravantes os Decretos de n. 5.662, de 19 de dezembro de 2005, 

que cria a Universidade Aberta do Brasil (UAB), ou seja, institui a educação à 

distância (EAD), onde o que ocorre é uma virtualização da educação; e o de n. 

6.096, de 24 de abril de 2007, que estabelece a Reestruturação das 
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Universidades Federais, o chamado REUNI, cujo objetivo é inserir uma maior 

quantidade de jovens na educação superior até 2012 através da flexibilização 

da formação.  

Contudo, o que se verifica na realidade é o aligeiramento da formação, 

tendo em vista o alcance de metas e produtividade, a precarização do trabalho 

docente e técnico-administrativo, e principalmente o escamoteamento da 

pesquisa no processo formativo. Elementos que retiram o caráter de educação 

emancipadora e universal, e provoca distorções no direcionamento ético-

político dos futuros profissionais em relação à sociedade.   

Atualmente o projeto de ensino superior defendido pelo Serviço Social é 

aquele em que a Universidade procura não apenas transmitir o conhecimento 

formal, mas construir um novo projeto educativo, que possa contribuir para 

construção de uma nova sociedade, mais justa e mais moderna, através dos 

elementos: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O compromisso social da universidade reside na realização de suas 

próprias características democráticas e na produção de conhecimento e 

formação com qualificações específicas capaz de ampliar os níveis de 

conhecimento. As relações entre o ensino superior e a sociedade exigem: o 

direcionamento e a compatibilização da política de educação com os princípios 

democráticos defendidos pela sociedade, isto também inclui a busca de 

rompimento com o processo de seletividade social. 

No caso do Serviço Social verificamos que o seu projeto de formação 

profissional também compartilha e reforça esse compromisso. Seu processo de 

formação acadêmica é rico em debates sobre o caráter político da profissão, do 

seu significado histórico-social, e de sua finalidade. Nessa perspectiva, ele 

carece de uma reflexão sobre o modo de realizar a atividade educativa no 

campo da sua formação. Entretanto, tem-se observado certa diluição das 

questões relativas ao conteúdo do ensino – entendido como relação de 

transmissão – e da construção de conhecimento, não podendo ser reduzido a 

simples justaposição de conteúdos programáticos. As discussões sempre 
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giram em torno da busca de propostas curriculares que permitam chegar a uma 

estrutura de ensino que responda aos novos desafios lançados à Universidade. 

Assim, o debate que se almeja ensejar sobre a formação profissional 

não é apenas os referentes aos discursos competentes sobre o sistema 

educacional brasileiro, mas aquele que insere também a ação produzida na 

sala de aula e que articula, de modo mais concreto, as diferentes necessidades 

da sociedade contemporânea com a finalidade de construir projetos de ensino 

mais consistentes e condizentes com a realidade social dos estudantes. 

Investigar o modo como vem sendo concretizada a relação ensino e 

aprendizagem no curso de Serviço Social requer reflexões para além das 

questões teórico-filosóficas, da fragmentação curricular, das condições do 

trabalho inadequadas dos docentes e dos profissionais, do perfil profissional e 

do exigente mercado de trabalho, pois, existe a necessidade e o desafio de 

estudar a questão da relação pedagógica para tornar claro o modo de fazer a 

formação profissional em Serviço Social.  

Nesse contexto, o ensino da prática profissional do Serviço Social se 

impõe em duas dimensões: uma que diz respeito à natureza interventiva 

peculiar à profissão e que se dá no contexto da realidade social, institucional, 

geralmente orientada no estágio supervisionado, e outra, que se dá em sala de 

aula através do conhecimento, experiência e prática pedagógica.  

É justamente no momento do estágio supervisionado, onde profissionais 

e alunos têm a possibilidade de processarem a mediação entre o conjuntural e 

estrutural, entre o particular e o universal, entre o teórico e o prático, 

abrangendo a diversidade e a heterogeneidade, que se afloram os desafios 

resultantes das tensões sociais, além das representações dos sujeitos 

envolvidos. Resultando na constante possibilidade de repensar os caminhos do 

ensino do fazer profissional. Iamamoto (1997, p. 205) afirma que:  

[...] O desafio pedagógico presente no ensino da prática consiste em 
– uma vez eleitas às referências teóricas norteadoras – partir de 
situações imediatas da prática profissional para detectar sua 
significação e representatividade, facilitando o movimento de 
elevação do particular ao geral, do imediato às mediações e múltiplas 
determinações que dão concretude histórica dos fenômenos 



 

41 
 

selecionados, de modo a permitir vislumbrar e propor estratégias e 
táticas para a ação profissional diante desses mesmos fenômenos. 
[...] Esse desafio pedagógico, da maior relevância, ultrapassa tanto o 
mero acompanhamento da dinâmica do exercício profissional como 
da mera reprodução do pensamento teórico, e envolve o esforço de 
reconciliação da teoria com a realidade. 

 

Dessa forma, enfatizamos que a formação profissional em Serviço Social 

na perspectiva de construir um conhecimento teórico-prático que tenha como 

referência à realidade social, requer primordialmente fundamentar, teórico e 

tecnicamente todo o processo de ensino e aprendizagem. Pressupõe a busca 

de um saber adquirido de forma orientada e não espontaneamente, 

observando o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, que 

deve estar comprometido com o processo de formação crítico e científico. Isto 

é, tratar da prática da formação profissional existente hoje no Serviço Social 

como um tipo de sistematização que vai além do estabelecimento de um tipo 

de metodologia e conteúdos específicos, pois, lhe é inerente um eixo norteador 

de natureza ético-política. 

 Essa discussão sobre a formação profissional denota a necessidade de 

explicitar os sentidos do processo ensino e aprendizagem. Considerando o 

processo de formação como um todo e tomando a orientação do estágio como 

parte desse processo, passamos a tratá-la aqui como uma modalidade de 

ensino. A questão é então a de saber como caracterizar a atividade de ensino 

que viabiliza a aprendizagem eficaz, porque não é suficiente somente deter o 

conhecimento sobre os conteúdos da matéria, mas dominar as formas de 

transmitir esse conhecimento. 

O estilo próprio de ensino da escola tradicional, sempre se preocupou 

em como ensinar, isto é, como mostrar melhor para inculcar melhor. 

Atualmente se propaga algumas formas aparentemente modernas que adotam 

os meios técnicos audiovisuais para facilitar a aprendizagem. Na realidade, 

essas formas de ensinar se organizam sobre a mesma base de “dialogar-

informar-inculcar”, pretendendo que o aprendiz consiga apreender e reproduzir 

o que é ensinado. Portanto, é necessário investigar como se produz esta 

dinâmica de ensino e aprendizagem, para entendermos que estratégias e 
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desafios consistem na tarefa do ensinar de modo que ocorra uma 

aprendizagem segura.  

Uma situação de aprendizagem é uma relação dinâmica entre dois 

elementos: um sujeito que ensina/orienta e um sujeito que aprende. Os sujeitos 

são seres ativos, portadores de concepções, costumes e hábitos, e de 

determinadas formas de pensar e atuar sobre a realidade.  

O sujeito que ensina, orienta o processo de aprendizagem de modo que 

o aluno chegue a apropriar-se de determinado conhecimento que justifique o 

porquê do que se propõe fazer. Esse sujeito que assimila informações, realiza 

um processo de idas e vindas, de reflexão e ação, de aproximação sucessiva 

do objeto de conhecimento, a partir de uma primeira visão altamente carregada 

de senso comum e padrões culturais que serão suprimidos paulatinamente 

durante o processo. Algumas idéias se transformarão, enriquecidas pelo novo 

conteúdo a ser assimilado, construindo uma síntese que poderá modificar sua 

própria ação prática; outras permanecerão, na medida em que não entrem em 

contradição com o que foi aprendido.  Portanto, não avançará isoladamente no 

conhecimento, mas terá tido a oportunidade de avançar em seus próprios 

esquemas de assimilação no exercício de ação intelectual.  

 Educar para a compreensão coloca o aluno frente às questões 

desafiadoras, que geram reflexões e opiniões diferentes. Somente assim, o 

processo de aprender uma disciplina desenvolve-se em prol da resolução de 

um problema, ou no processo de criação e concretização de um projeto. 

A grande questão é: como ensinar ou orientar para fazer aprender? Não 

existe receituário que determine as formas, mas é necessário pensar quais são 

os veículos que farão o tema chegar ao aluno, o que pode se tornar uma porta 

de entrada para o conhecimento. Já, o aprender acontece de múltiplas formas, 

a partir da provocação do pensar, reconhecer as competências, participar de 

debates e situações que exijam reflexão sobre os desafios, que exijam 

posicionamentos frente a uma dada questão.  

Portanto, o objetivo não é simplesmente identificar o quê e quanto o 

aluno aprendeu, mas a capacidade desse aluno para compreender a realidade 
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e ser capaz de atuar nela, no sentido de sua transformação. Esse é o sentido 

que impulsiona a formação profissional em Serviço Social, e dá significado a 

realização do estágio supervisionado, porque desperta no aluno a capacidade 

de concretizar um projeto, apesar das adversidades presentes no espaço 

ocupacional posto como campo de estágio. 

Para uma melhor compreensão da formação enquanto um movimento 

de ensino e de aprendizado, partimos da concepção de formação enquanto um 

processo educativo, que atende a um movimento, que parte do sensorial á 

abstração lógica do real, no qual é necessário o desenvolvimento dos sentidos 

e da capacidade da percepção, pela experiência e a reflexão. Nesse processo 

o estímulo funciona como o conduto que permite o desenvolvimento do 

pensamento para a elaboração do conhecimento.  

Nesse sentido, o processo de assimilação resulta de uma progressiva 

assimilação do sujeito ao longo de todo um período que não se inicia com a 

entrada na universidade e não se encerra com a formatura, sendo necessário 

que existam estímulos e condições para o formando continuar procurando 

novos conhecimentos para compreender novos problemas.  

Destacamos o peso dos fatores sócio-culturais, não só os inerentes à 

classe social a que o sujeito pertence, mas especialmente aos padrões 

culturais (visão do mundo, mitos, tradições, estrutura familiar, etc.), os sistemas 

de construção da percepção e de pensamento, socialmente construídos 

através da história de um determinado grupo social. 

É indispensável analisar as formas de pensar e conhecer dos alunos 

para desenvolver uma estratégia de ensino que parta das condições reais dos 

mesmos, estimulando-os a aplicarem seus esquemas de assimilação e a 

refletirem sobre suas próprias percepções dos processos, de modo que 

avancem em seus conhecimentos e em suas formas próprias de pensar e 

conhecer a realidade.  

 

 [...] a aprendizagem ocorre notadamente graças a um esforço 
espontâneo e autônomo do discente, e no qual o professor exerce 
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apenas uma função de guia amigável, como ocorre ou deveria ocorrer 
na universidade. Descobrir por si mesmo uma verdade, sem 
sugestões e ajudas exteriores, é criação (mesmo que a verdade seja 
velha) e demonstra a posse do método; indica que, de qualquer 
modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual na qual se pode 
descobrir verdades novas. (GRAMSCI, 1968, p. 124).   

 

 Nesse patamar, de aprendizagem por meio de investigação e 

perspectiva teórico-metodológica, é que se baseia a formação profissional em 

Serviço Social. Por isso, o Assistente Social representa um intelectual1, 

conforme Iamamoto (2003, p. 87) apoiada nas reflexões de Gramsci: “Trata-se 

do ‘organizador, dirigente e técnico’ que coloca sua capacidade a serviço da 

criação de condições favoráveis à organização da própria classe a que se 

encontra vinculado.” O Assistente Social é mobilizado a desempenhar uma 

função intelectual, devendo utilizar-se do arcabouço de conhecimentos e 

instrumentalidade adquiridos na formação para intervir no cotidiano da vida 

social. 

 [...] por isso, existem graus diversos de atividade específica 
intelectual. [...] Em suma, todo homem, fora de sua profissão, 
desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 
‘filósofo’, um artista, um homem de gosto, participa de uma 
concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, 
contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do 
mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar. (GRAMSCI, 
1968, p.7-8) 

 

Nos termos gramscianos, os intelectuais podem ser do “tipo tradicional”, 

que é o filósofo, o artista, etc.; ou do “novo tipo de intelectual”, - aquele ligado à 

educação técnica, à vida prática, ao desenvolvimento da indústria, no mundo 

moderno.  

Nesse sentido, as “categorias especializadas para o exercício da função 

intelectual formam-se em conexão com todos os grupos sociais” (Idem, 1968, 

p. 8). O crescimento das especializações das funções intelectuais, sugere 

posteriormente o que Gramsci vem afirmar: a tendência de “difundir cada vez 

                                                           
1
  Sucintamente, torna-se necessário esclarecer que o assistente social enquanto denominado 

intelectual, é baseado, guardadas as devidas generalizações, na concepção de Gramsci de 

intelectual, cuja função é exercer a direção ideológica e política de um sistema social, para 

homogeneizar a classe que ele representa.  
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mais as escolas profissionais especializantes, nas quais o destino do aluno e 

sua futura atividade são predeterminados.” (idem,1968, p.118). 

Nesse contexto de especializações, é que se observa o ensino das 

profissões centrado no “saber fazer”, baseado na reprodução mecânica de 

ações, portanto, não oferecendo ao sujeito alternativas de ação diante dos 

diversos problemas que se colocam, supõem situações ambientais estáticas, 

fato que no cotidiano da realidade dinâmica não acontece. Pois, basta que 

algum fator varie para que o sujeito não saiba intervir.  

O entendimento da função intelectual do assistente social exige uma 

ampla compreensão teórica do exercício profissional, principalmente na fase do 

estágio supervisionado na formação profissional, pois, a prática profissional 

representa uma função de mediação que, tanto pode ser apropriada pelo 

capital para reforçar a situação social vigente através de poderes institucionais 

que preservam a desigualdade social, quanto pode servir ao trabalho, apoiando 

e ampliando seu espaço para desenvolver bases contra-hegemônicas em 

relação ao capital, conforme preconiza o projeto profissional do Serviço Social.   

A respeito do papel do assistente social Supervisor de Campo de 

Estágio, neste processo de ensinar a profissão, exerce a função de organizar 

sistematicamente uma série gradual e encadeada de situações para que este 

processo de aprendizagem aconteça.  

Dessa forma, as estratégias que podem ser desenvolvidas na 

Supervisão devem envolver a observação e a reflexão, com atividades 

estimulantes previamente planejadas, com problemas e desafios, partindo da 

própria percepção que o aluno tenha do assunto e de sua própria prática, 

podendo também desencadear a busca sistemática de respostas que, à 

medida que sejam alcançadas, deverão ser sempre submetidas ao teste da 

prática numa seqüência não interrompida de reflexão e ação inerente à relação 

teoria-prática. Essa estratégia se aplica seguramente a realização da atividade 

de supervisão de estágio, sujeito de nosso estudo. 

 Deste modo, a tarefa de quem ensina (ou seja, quem orienta a 

aprendizagem) é uma tarefa quase artesanal de criação e recriação de 
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alternativas pedagógicas que encaminhem este processo, ajustando-as cada 

vez mais à sua realidade específica. Assim o próprio supervisor se verá 

também envolvido num processo de aprendizagem permanente. 

Portanto, o saber orientar no Estágio exige fundamentalmente o saber 

da profissão. É um processo contínuo, individual e coletivo, realizado por meio 

do diálogo e da interação, em situações de reflexão, viabilizadas tanto 

individual quanto em grupos de discussão e em troca de experiências entre os 

sujeitos envolvidos. É reinventado e re-significando com o apoio do 

coordenador de curso e coordenação pedagógica, dentro de novos contextos 

emergentes, quer da instituição, quer dos professores e/ou alunos, ressaltando 

a natureza do conteúdo e os valores como definidores desse saber. O 

processo de aprendizagem do saber orientar/supervisionar dos assistentes 

sociais supervisores de campo, nessas condições, se realiza pelo 

esclarecimento e implica compromisso com a transformação social.  

Sabemos, entretanto que o ensino também está concentrado em 

disciplinas específicas, sendo processado a partir de conteúdos referenciais 

que buscam instrumentalizar o formando (inclusive para o estágio) de um saber 

específico, que possa dar conta das temáticas inerentes às praticas 

institucionais e, por conseguinte a do estágio. A concretização da 

transversalidade do estágio na formação é um importante desafio a ser 

enfrentado, uma vez que a gestão do ensino vivencia limites no âmbito dos 

cursos propriamente, inseridos nos espaços organizacionais das instituições de 

educação superior. 

 A importância de estudar a formação profissional do assistente social 

reporta para a necessidade de repensar estrategicamente os modos de ensinar 

como geradores de processos educativos interdisciplinares. 

Portanto, o processo de ensino-aprendizagem, do qual tratamos, ocorre 

pela relação dialética entre os conteúdos culturais sistematizados e a 

experiência concreta trazida pelo aluno, ou seja, implica partir da prática social 

concreta dos alunos no estágio, reinterpretá-la e sistematizá-la como 

conhecimento teórico.  
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Dessa forma, apreende-se a complexidade que envolve o ensino do 

exercício profissional que não se processa através de um “saber-fazer” 

estático, uma estrutura lógica, técnico-científica que dê conta da dinâmica das 

interações humanas. 

Seguindo esse raciocínio, as tecnologias e os saberes que fundamentam 

a orientação e a supervisão de aprendizados são tecnologias que se aplicam 

às relações sociais e a individualidades, que são confrontadas com 

particularidades, são tecnologias abstratas, simbólicas, lingüísticas que geram 

crenças e práticas.  

Contudo, segundo Tardif (2008) as técnicas para profissionais como 

professores, assistentes sociais, psicólogos, enfim, ocupações cujos saberes 

são provenientes das ciências humanas e sociais, se apoiam nos 

conhecimentos práticos do cotidiano, sem que exerçam controle sobre as 

situações concretas que lhe servem de aprendizado. Portanto, nesse patamar 

os conteúdos e técnicas são confrontadas com aspectos ontológicos, da 

complexidade e singularidade das situações humanas, o que não permite a 

infalível sistematização rígida do “como fazer”, nesse caso, o ensino dessas 

ocupações se assemelha muito mais à atividade política ou social. 

Dessa forma, enfatiza-se que o ensino leve em consideração a 

compreensão dos fundamentos e da finalidade do projeto profissional, de modo 

que suas diretrizes se reflitam na prática, evitando que a intervenção seja 

reduzida à rotinização de tarefas ou à acumulação de informações 

fragmentadas, desprovidas de reflexão ético-política. Apropriar-se e articular os 

conhecimentos é o que oferecerá autonomia de ação em cada nova 

circunstância, seguindo uma perspectiva de emancipação do ser humano, 

considerando as diferenças e as potencialidades de cada um no processo de 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO II 

 

TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 
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2.1 TRAJETÓRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

 

O estudo da relação existente entre o campo da formação e o da prática 

profissional exige-nos o esforço de nos referenciar em uma abordagem teórica, 

capaz de situá-lo no espaço político da sociedade onde se encontra e do 

conjunto de suas determinações sócio-históricas. 

Assim a análise do Serviço Social requer situá-lo no campo das 

atividades de reprodução das relações sociais2 que o condiciona.  Isso permite 

que o seu significado social seja revelado a partir de sua legitimação enquanto 

profissão inserida na sociedade capitalista, considerando a compreensão das 

particularidades do exercício profissional, as quais caracterizam seu percurso 

histórico, no enfrentamento da questão social. 

No que consiste aos determinantes sócio-históricos, partimos do 

entendimento de que a realidade inerente ao sistema capitalista é o cenário de 

emersão do Serviço Social. Ele emerge no contexto dessas relações sociais 

marcadas pelas condições de desigualdades aí geradas. Diante disso, a sua 

trajetória histórica está articulada pela ação de enfrentamento das 

                                                           
2A reprodução das relações sociais consiste numa expressão advinda da Tradição Marxista 

que se refere à reprodução da totalidade social, abrangendo a reprodução da vida material e 

do modo de produção e reprodução das formas de consciência social, política e jurídica da 

sociedade, por meio das quais o homem se posiciona na vida social. É nessa esfera que o 

Serviço Social atua e forma a sua representação social diante dos seus empregadores. 
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manifestações da questão social, o que lhe dá significado sócio-histórico e 

sentido ético-político. 

Optamos por iniciar nossa abordagem pela tarefa de desvendar a 

trajetória da formação profissional em Serviço Social, focando o estágio 

supervisionado, o que significa resgatar o discurso histórico sobre as 

configurações por ele assumidas. Nessa perspectiva a formação profissional 

pode ser configurada também a partir da relação entre supervisão e estágio, 

que forma um conjunto articulado que dá o atributo teórico-prático ao ensino do 

Serviço Social. Por isso, o desafio é superar a fragmentação desse processo, 

de modo que isso se reflita no exercício da profissão. 

Diante disso, a formação profissional é tratada aqui não somente como a 

oferta de disciplinas que propiciam uma titulação ao assistente social e garanta 

a legalidade de sua inserção no mercado de trabalho, mas como uma 

preparação sólida, para que o profissional de Serviço Social saiba propor, 

negociar, executar ações e projetos, utilizando-se de suas qualificações para 

defender também uma perspectiva de sociedade, seu campo de atuação, e 

suas funções profissionais.  

Para tanto, é necessário entender que a formação em qualquer profissão 

advém do ensino formal que oferece conteúdos advindos da produção teórica 

acadêmica, a qual cumpre papel fundamental na apropriação das experiências 

culturalmente acumuladas pelo indivíduo, possibilitando dessa forma, 

conhecimento da totalidade parcial dos processos sociais e o desenvolvimento 

de modalidades de pensamento específicas e de racionalidades universais. Isto 

é, através do ensino, o sujeito é conduzido a se apropriar do saber objetivo nas 

suas formas mais desenvolvidas e que foram produzidas historicamente pelo 

homem. 

Esse processo de formação requer planejamento e rigorosidade 

metodológica para assegurar o processo de aprendizagem em torno da 

necessidade do saber, de modo a solidificar uma capacidade profissional para 

atuar em distintas realidades e diferentes espaços sócio-ocupacionais, 
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lançando mão de mediações para intervir em conformidade com seu projeto 

profissional.  

Na perspectiva marxista, o desenvolvimento da atividade prática é 

potencializada também através de abstrações do pensamento. E somente a 

compreensão histórica e social dos fenômenos na relação dialética entre 

indivíduo, sociedade e natureza constitui a base ideológica do projeto de 

formação em Serviço Social.  

As profissões surgem a partir de necessidades sociais, e conforme a sua 

utilidade social se legitimam e se desenvolvem passando a ser 

institucionalizadas, construindo uma prática social apoiada na sua legitimidade 

social. Desse modo a atuação profissional ultrapassa o nível valorativo, pois, 

suas ações estão repletas de responsabilidades e compromisso social, tanto 

com a categoria de profissionais, quanto com a população usuária ou com os 

empregadores. A competência profissional do Serviço Social reside na 

apropriação dos fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos e, portanto, se materializa na orientação da prática a partir de um 

conjunto de saberes e conhecimentos orientados por uma direção social, para 

a defesa e realização dos direitos coletivos.  

O significado do ensino e aprendizado da prática em Serviço Social foi 

historicamente construído, por meio da supervisão de estágio, enquanto 

processo educativo para consolidar um arcabouço de conhecimentos 

necessários à realização do exercício profissional. Portanto, a trajetória da 

formação pode ser sintetizada em: o ensinar-a-fazer em 1940 - no quadro do 

conservadorismo; o aprender-a-fazer de 1960 a 1980, durante a busca da 

renovação; e o ensino-aprendizagem estabelecido em 1990, [iniciada a partir 

dos anos de 1980] com a construção do projeto ético-político profissional 

(LEWGOY, 2009).  

Essa trajetória da formação profissional deve partir do entendimento da 

emersão do Serviço Social, compreendendo que a questão social ao se 

manifestar nas condições objetivas de vida dos segmentos populacionais mais 

empobrecidos, obriga o Estado a se posicionar, no sentido de institucionalizar 
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direitos e garantias sociais. Assim, o Estado se posiciona como “coesionador 

da sociedade”, trabalhando pelo “social”, na perspectiva de evitar a 

manifestação dos conflitos, por meio da normatização das relações 

conflituosas. Lembremos que já na década de 1930, elaboravam-se as 

legislações sindicais e trabalhistas, medidas de proteção ao trabalho, que 

garantiram o controle estatal sobre o proletariado, através da repressão e do 

sindicalismo controlado.  

Porém, as respostas dadas, através das políticas sociais, não 

conseguem atender algumas das reivindicações das classes subalternizadas, o 

que justifica a constituição do espaço do Serviço Social na divisão sócio-

técnica do trabalho e na construção da identidade dessa profissão. 

É nesse contexto que emerge a profissão de Serviço Social a partir de 

uma estratégia das frações de classe dominante no interior do Estado e dos 

movimentos da Igreja Católica.  

Para concretizar o controle social, Estado e Igreja passam a agir 

conjuntamente por meio de uma campanha antipopular e anticomunista e da 

realização de obras assistencialistas com a presença de senhoras da 

sociedade, de maneira que assegurasse o consentimento das classes 

trabalhadoras aos mecanismos opressivos e de exploração. Assim, o 

operariado seria controlado por meio de princípios cristãos, como a caridade, 

que viriam amenizar a pressão social. 

Contudo, para atuar nesse controle surge a demanda por técnicos, 

tanto na ação social católica quanto nas instituições estatais. Diante disso, o 

Centro de Estudos de Ação Social (CEAS), viabilizou em 1936, a fundação da 

primeira Escola de Serviço Social no Brasil em São Paulo, tendo sido, o ensino, 

orientado a partir das influências da visão francesa e belga.  

Nesse momento, imperava no Brasil a ditadura do Estado Novo com 

Getúlio Vargas no poder, um governo que afirmava estar “acima das classes”, 

porém intervindo com políticas populistas no enfrentamento das questões da 

classe operária, propalando a ideologia da solidariedade entre o capital e o 

trabalho. Esse Estado ao racionalizar a assistência, passa a regulamentar e 
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burocratizar iniciativas particulares, incentivando a formação técnica 

especializada, requisitando alunas e assistentes sociais da Escola de Serviço 

Social de São Paulo, para ocupar cargos junto aos serviços públicos e ainda 

patrocinando bolsas de estudo no exterior. 

Quando o Estado passou a requisitar esses profissionais promoveu a 

institucionalização do Serviço Social, o que ocorre concretamente quando os 

assistentes sociais são inseridos na divisão do trabalho social, na sua 

perspectiva mais ampla, tornando-se assalariados. Assim a profissão é 

legitimada enquanto uma prática condicionada à regulamentação estatal. 

Dessa forma, o assistente social passou a ter suas atividades requisitadas por 

aqueles que o contratava e o fazia atuar junto às classes subalternas, as quais 

procuram os serviços das políticas sociais desenvolvidas nas instituições. 

A profissão em sua origem subordina-se ao projeto da classe 

capitalista, com o papel de reproduz a despolitização da questão social e a 

retirada de seu cariz histórico, na medida em que é tomada como um conjunto 

de dificuldades sociais advindas de problemas pessoais (de natureza ético-

morais) dos indivíduos, devendo ser reintegrados ao sistema. 

A demanda por uma formação técnica especializada em Serviço Social 

intensificou-se quando se ampliou o mercado de trabalho para a profissão. 

Esse processo decorreu da criação de instituições estatais, paraestatais e 

autárquicas, as quais prestavam serviços sociais, de forma que por volta de 

1940, após serem fundadas as primeiras escolas, o ensino em Serviço Social 

no Brasil passou a ser redimensionado dentro de novas formas de execução. 

Estas escolas ou essas instituições pareciam mais eficazes na ação do 

assistente social, atendendo a exigência de adoção de novos instrumentos e 

técnicas.  

A aprendizagem ocorria diretamente na ação, nas visitas às famílias 

necessitadas e às obras sociais, e assim a atividade do estágio se realizava 

por uma espécie de treinamento de pessoal, instruindo as alunas nos princípios 

da caridade e do assistencialismo. Em suma, a supervisão do estágio em 

Serviço Social inicialmente era uma tarefa de cariz mais administrativo, na qual 
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o supervisor estimulava e guiava, enquanto no campo docente a finalidade era 

o ensinar a fazer. 

 O Serviço Social surgiu e se desenvolveu recebendo também a 

influência teórica advinda do progresso das Ciências Sociais, ainda que 

referenciada nos parâmetros do conservadorismo. Na fase de 

institucionalização da profissão, identificava-se, além da orientação filosófica do 

neotomismo, a presença ideológica do pensamento sociológico conservador, 

sobretudo, das referências do positivismo.  

O conservadorismo lhe servia para resgatar e reinterpretar “modos de 

vida do passado”, para racionalizar e reorganizar a sociedade capitalista, o que 

acabou por velar as desigualdades e contradições que lhe são inerentes. 

Dessa forma, as idéias políticas conservadoras que propõem a manutenção da 

ordem e da hierarquia vigentes, eram firmadas pela influência franco-belga 

presente no ensino das primeiras escolas. 

Para entendermos melhor as influências que o Serviço Social recebeu 

durante a trajetória do seu projeto de formação profissional, faz-se necessário 

explicitarmos o que marcou determinados momentos sócio-históricos da 

profissão, para isso destacamos as diversas propostas curriculares de sua 

trajetória no país. Elas são a expressão de um conjunto de concepções, que 

explicitam tendências políticas, teóricas e metodológicas que são imanentes à 

direção social que se deseja imprimir a um projeto de formação profissional, 

incorporado num projeto educacional (alguns mais limitados, outros mais 

amplos), que expressa através de determinadas vertentes de pensamento, um 

compromisso político com um projeto societário. 

A compreensão da proposta curricular de um curso é fundamental para 

uma atuação profissional exercida de modo consciente, reflexivo e integrado, 

pois está condicionada à leitura, compreensão e consciência da realidade, à 

fundamentação teórica que a orienta e à instrumentalização técnica do 

exercício profissional. A implementação de um currículo, pressupõe uma 

seleção intencional de conteúdos, procedimentos e de comportamentos que o 

compõe, e serve como apoio e orientação para os meios de ensino, o que 



 

55 
 

implica em falar sobre quais conhecimentos ensinar, para quem ensinar e 

como fazê-lo. 

 A proposta de formação de 1936: A gênese do Serviço Social é datada 

do ano de 1936, com a criação da primeira escola de Serviço Social no Brasil, 

cuja perspectiva teórica é marcada pela postura filosófica do neotomismo, a 

qual vai orientar a profissão até 1960. O seu discurso subsidiado nessa 

concepção exaltava o bem-comum, a união dos homens em favor do bem-estar 

da coletividade, com o propósito de reformar a sociedade, por meio do 

humanismo cristão, da perspectiva de “ajuda aos pobres”, sem questionar suas 

estruturas produtivas e organizativas da propriedade e do poder. 

 Considerada a “mais bela profissão do século” (MANCINI, 1940, p. 2, 

apud SÁ, 1995, p. 68), supunha-lhe um perfil do profissional, que deveria 

responder às exigências de vocação e formação moral e social para atender 

aos objetivos das escolas de Serviço Social. Esta previa uma formação cristã, 

de caráter teórico e técnico a partir de um conteúdo programático que abrangia 

o estudo do quadro da vida social e econômica da família e do individuo e suas 

perturbações sócio-psicológicas, com a tarefa de adaptar/reajustar o indivíduo 

às suas condições de existência. 

 “A formação prática refere-se às realizações ou ‘a um aspecto da 

formação técnica, consistindo em estágios, visitas domiciliares, visitas a obras 

sociais [...]. Os estágios eram progressivos nos três anos, aumentando em 

carga horária e exigências.” (SÁ, 1995, p. 74) 

 Em 1946, foi organizada a ABESS, a Associação das Escolas Brasileiras 

de Serviço Social, responsável pela difusão do currículo e da homogeneização 

do ensino no país, reunia 13 escolas, sua iniciativa deveu-se a necessidade de 

reconhecimento e de regulamentação do ensino do Serviço Social no Brasil em 

nível único e superior. Essa entidade passou a promover as convenções 

nacionais a partir de 1951, nas quais se discutiam entre outros, a estruturação 

do curso, o ensino dos métodos (Introdução ao Serviço Social, Serviço Social 

de Casos, de Grupo e de Comunidade) e outros métodos da área Médica, do 
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Trabalho e com Menores, o estágio e a supervisão, além da regulamentação 

do exercício da profissão. 

 A década de 1950 é marcada por polêmicas na discussão do conteúdo 

do ensino do Serviço Social, pois se intensifica o uso dos métodos norte-

americanos e a reação às bases de formação cristã. O que se busca é a 

atualização do ensino importando as técnicas das escolas de Washington e 

Nova York, por isso é que na III Convenção da ABESS em 1952, propala-se 

que “o ensino do Serviço Social em todo o mundo se inicia pelo Caso 

Individual” (SÁ, 1995, p. 80). Contudo, a formação profissional recebia críticas 

da Sociologia e Filosofia nas universidades, com relação ao atraso nos 

estudos.  

A partir dai conta com as influências das técnicas do positivismo no 

Serviço Social destacando-se a negação da dimensão política da prática 

profissional. O profissional concebia a sua relação com o homem e o meio 

social a partir de uma visão de “neutralidade”, utilizando discursos científicos e 

procedimentos técnicos que pudessem garantir a objetividade da ação, para 

ajustar e adequar o indivíduo através da coesão social e educação espiritual, 

como se os problemas sociais fossem derivados do próprio comportamento dos 

indivíduos. Nessas condições, o assistente social não identificava os interesses 

políticos e classistas tornando o exercício profissional conservador e acrítico, 

alienado e alienante. 

 A proposta de formação de 1953: Os currículos das escolas brasileiras 

de Serviço Social eram alterados recebendo uma nova disciplina a cada volta 

de uma bolsista que realizava o curso nos Estados Unidos, pois, esse país era 

visto como modelo de ensino sistemático e de prática psicologizante.   

A partir de 1950, o ensino e a supervisão de estágio recebiam 

expressivas influências das práticas educativas vigentes, sobretudo, numa 

perspectiva de “aprender fazendo”, na qual a ação era voltada para a resolução 

de problemas sociais através da educação dos indivíduos, porém essas idéias 

reforçavam o pensamento burguês, pregando um convívio democrático numa 

sociedade de classes, marcada pela exploração e dominação.  
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O processo de ensino estava centrado apenas no aluno, a partir da idéia 

de que o aluno aprenderia melhor na prática, essa visão secundarizava a 

importância do professor e do ensino teórico. 

 

[...] A formação prática era entendida como apreensão do ‘como 
fazer’ em relação aos diferentes campos de atuação. A formação 
técnica, específica do assistente social, consistia no estudo das 
teorias do Serviço Social que respaldassem as ações dos 
profissionais quanto aos desajustamentos individuais e coletivos. [...] 
A formação científica dava-se por meio de disciplinas como 
sociologia, psicologia e biologia e também da moral, para serem 
utilizadas como 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 importantes na formação doutrinária dos alunos 
(LEWGOY, 2009, p.70-71). 

  

 Em 1955, a formação passa a abarcar um conteúdo de natureza mais 

psicológica e sociológica, incluindo a Ética, em profundo entrosamento com a 

religião, que exigia esforço para o aperfeiçoamento moral do aluno. Nesse 

momento, o objeto de conhecimento são os problemas sociais e a atuação do 

profissional ampliam-se para campos como: habitação, educação, alimentação, 

recreação, etc. 

(...) No que concerne ao método de ensino, os conceitos que 
aparecem com destaque são teoria x aplicação prática. O processo 
ativo de ensino que, no período antecedente, atribuía maior ênfase 
aos círculos de estudo e à monitoria, dá agora maior intensidade à 
relação teoria-prática como meio de testar, de aplicar o conteúdo 
programático numa realidade específica e numa situação 
experimental.  (SÁ, 1995, p. 165) 

 

A profissão prossegue incorporando o aparato instrumental norte-

americana do método funcionalista, destinado corrigir as “disfunções” sociais, 

integrar os indivíduos, grupos e comunidades ao meio social para harmonizar 

seus papéis.  

Com o Serviço Social de Caso intensifica-se a individualização e 

psicologização dos “casos sociais” e a adoção do modelo clínico, que previa: 

estudo, diagnóstico o tratamento (conforme Mary Richmond em Social Work). 
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Busca-se o bem-estar do indivíduo pela a aceitação e readaptação ao convívio 

social, resguardando ao profissional o papel de “terapeuta social”. 

No Serviço Social de Grupo desenvolvido por Gisela Konopka ainda 

em 1947, a finalidade era estimular e desenvolver os membros do grupo para 

realizar socialização, reabilitação, educação, etc. Já o Serviço Social de 

Comunidade visava mobilizar os membros da comunidade para identificar e 

buscar recursos para resolução de seus problemas sociais. Velada a o 

antagonismo entre as classes sociais expresso na questão social.  

Nesses parâmetros, o ensino teórico-prático tem sido orientado por 

conhecimentos empíricos destituídos das mediações teóricas para leitura da 

realidade sócio-política. Na intervenção, as atividades eram pragmáticas, 

resumindo-se às tarefas de visitas domiciliares e classificação da população 

“cliente”3, educação popular e organização da assistência. Os riscos sociais 

eram hierarquizados segundo a tipologia de “desajustamentos 

biopsicossociais”, no intuito de reintegrar os sociopatas, através da 

psicossocialização, da reforma moral, intelectual e social do homem. 

Na vigência desse currículo, observa-se que a formação profissional se 

mantinha alheia à realidade social, mantendo uma postura de “neutralidade 

científica”, num momento onde o saber e o objeto da prática eram apropriados 

pela instituição. Portanto, a profissionalização do Serviço Social procurava 

atender a expansão das instituições sócio-assistenciais e previdenciárias4, 

quando o Estado se esforçava para responder a algumas manifestações da 

questão social, por meio de uma política de controle social, com traço 

                                                           
3
 O termo “cliente”, atualmente em desuso nas instituições, designava a pessoa que procurava 

os serviços de uma instituição, estando desprovida da consciência de que estes serviços 

institucionais se constituíam em direitos conquistados pela classe social a qual pertencia. A 

concepção acrítica e ahistórica que orientava a formação não apontavam qualquer perspectiva 

de classes na visão do social. Assim, o cliente foi substituído pelo termo “usuário” para 

designar aquele que requisita ou recebe a intervenção do Serviço Social. 

4
 Essas instituições de natureza sócio-assistencias e previdenciárias são principalmente: 

Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS; Legião Brasileira de Assistência - LBA; Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; Serviço Social da Indústria - SESI; Caixas de 

Aposentadorias e Pensões - CAPS; e Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPS. 
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assistencialista, terreno fértil do clientelismo, sempre presente na história 

brasileira. 

Assim, a profissão alcança legitimidade ante a ampliação de um 

mercado de trabalho. Esse espaço consolida-se a partir da requisição estatal 

por assistentes sociais que se dedicam a execução da política social, 

formulada pelo Estado burguês.  

Daí, a difusão equívoca do significado social da profissão, relacionado 

exclusivamente à execução de ações ligadas à distribuição de benefícios das 

políticas sociais. Além disso, o acesso aos serviços e ao próprio assistente 

social passava por uma relação personificada, na qual o direito era 

determinado pela vontade do profissional.  

No período de 1956 a 1960, a categoria profissional passa a 

sistematizar suas técnicas e produções teóricas, com vista a elevar seu status  

nas equipes interdisciplinares, no trabalho de Desenvolvimento de Comunidade 

(DC), que exigiu do Serviço Social a sistematização do método de 

Comunidade.  

Uma característica da proposta curricular vigente na década de 1950, é 

uma ênfase no existencialismo (de Heidegger), tendo em vista que o Serviço 

Social começava a encarar como objeto de conhecimento e intervenção a 

realidade brasileira, ainda que a partir de uma visão distorcida da 

intelectualidade católica (como Jacques Maritaim), o que significava uma débil 

aproximação com o real. 

 O Serviço Social e a Igreja experimentavam uma convivência com a 

contradição social decorrente do desenvolvimento da sociedade urbano-

industrial, tendo que focalizar a problemática da realidade social, já que não era 

mais possível ignorá-la. A tensão começava a ser um divisor de águas, e 

inúmeras críticas surgiam no interior da formação profissional contra o 

tecnicismo dos métodos norte-americanos e seus princípios doutrinários. 

 A partir de 1963, inicia-se o processo organizativo da profissão no 

Nordeste, com o I e o II Encontro das Escolas regional de Serviço Social, 
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“quando se questionou o funcionalismo e se iniciou forte debate sobre a 

reconceituação” aqui no Brasil (GOULART, 1997, p. 196). Marcado pela 

reflexão crítica sobre a perspectiva funcionalista e a suposta neutralidade, esse 

movimento, possibilita o reconhecimento da dimensão ético-política da 

profissão, que só vai se firmar, posteriormente, nos anos de 1980.  

 Vale salientar que esse movimento no Brasil é interrompido pelo 

processo repressivo, que vai ser instituído no País, a partir de 1964. Nesse 

momento, ganhava força o Movimento de Reconceituação do Serviço Social na 

América Latina, principalmente no Uruguai, Chile, Argentina e Peru, cujo 

debate vai alimentar as vanguardas do Serviço social que ressurgem nos anos 

de 1970. 

No Brasil vivíamos uma conjuntura de efervescência dos movimentos 

sociais, frente a um governo (João Goulart) que também não inspirava a 

confiança dos segmentos burgueses, o que levou estes segmentos a exercer 

pressão para a destituição desse governo. Essa pressão burguesa intensificou-

se até que as forças políticas tecnocratas reagiram com um golpe em 1º de 

abril de 1964, tomando o poder e outorgando a Ditadura Militar no Brasil com o 

controle total do Estado por meio da ideologia da Doutrina da Segurança 

Nacional e de Atos Institucionais repressivos.  

A conjuntura sócio-econômica da Ditadura Militar foi marcada por uma 

intensa concentração de renda, polarização extrema das classes, agravamento 

da pauperização, dependência e subordinação econômico-social da nação ao 

imperialismo americano. Nesse contexto, segmentos mais democráticos, da 

burguesia urbana afetada pela crise econômica, também acaba se aliando ao 

movimento operário e estudantil que passou a contestar a nova ordem e pedir 

o fim do regime. Todavia, assiste-se a expansão das políticas sociais para 

amenizar as miseráveis condições de vida, enfrentadas pela população pobre 

nas regiões menos desenvolvidas, ampliando o mercado de trabalho para os 

assistentes sociais nesse período e exigindo-lhes maior qualificação. Contudo 

essas ambigüidades provocaram questionamentos sobre a sua formação e 

prática.  
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Essa efervescência política, marcada pela maior politização das 

classes sociais, influencia o Serviço Social - parte da categoria dos assistentes 

sociais já questionava a neutralidade positivista - e diante das reivindicações 

sociais começa a exigir um novo posicionamento da profissão. Surgem críticas 

à direção e ao desempenho profissional, o que leva a emersão de uma crise de 

identidade, principalmente porque a maioria dos profissionais negava o 

atrelamento aos interesses dominantes, enquanto uma vanguarda tentava 

redirecionar sua prática. 

No final da década de 1960, diante das críticas ao conservadorismo 

inicia-se a “erosão do Serviço Social Tradicional” (NETTO, 2005, p. 136). As 

críticas se davam determinadas pelas novas condições criadas pela vanguarda 

da categoria, tais como:  

a) a tomada de consciência de que a adoção das referências teórico-

metodológicas norte-americanas do Social Work, priorizava o individuo, não 

correspondendo às peculiaridades da realidade social no Brasil, pois, os 

problemas sociais não advinham de desajustes dos indivíduos, mas da não 

satisfação das necessidades básicas de sobrevivência dos segmentos 

oprimidos. Diante dessa postura, os profissionais questionavam as teorias 

positivistas, as quais velavam as contradições sociais;  

b) a consciência de que as políticas assistencialistas do Estado não atendiam 

plenamente as demandas das classes subalternas, servindo apenas para 

amenizar a pressão social e evitar os conflitos. 

Esse posicionamento crítico, foi marcado por uma diversidade de 

tendências que, de um lado questionava a necessidade de uma renovação 

técnica e do outro o teor político que compreende o exercício profissional. Este 

último visava um rompimento com o cariz conservador e com compromissos 

políticos com as classes dominantes. Assim, vai se reiniciar o processo crítico, 

que Netto (2005) vai denominar de movimento de tentativa de ruptura do 

Serviço Social com o Conservadorismo.  
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Apesar dos profundos equívocos teóricos e políticos cometidos nesse 

processo, os avanços consistiram nas críticas feitas ao compromisso 

profissional com a classe empregadora e com a prática assistencialista.   

O entendimento desse processo supõe o resgate de toda a 

movimentação ambivalente de mudança contraditórias ocorrida no interior do 

Serviço Social, enquanto profissão. Nesse momento, a profissão almeja um 

aprofundamento teórico e um avanço técnico adequado à realidade brasileira, 

realizando para tanto os seminários denominados de “Teorização do Serviço 

Social”, todavia, o debate permanece na mesma perspectiva de visão 

endógena da profissão. 

Esse momento é marcado pela busca da capacitação e da 

interdisciplinaridade, sobretudo para o aperfeiçoamento da docência, os quais 

voltavam seus interesses para as áreas das Teorias e Métodos. Os seminários 

de teorização cumpriram papel importante nesse processo, centrando-se na 

tarefa de repensar a teorização, refletindo de forma abstrata e ahistórica, 

Todavia, o conjunto das mudanças ocorridas nesse período e em 

momentos subsequentes aqui no Brasil é denominado por Netto (2005) de 

“processo de Renovação do Serviço Social”, cuja identificação se dá em três 

direções:  

A primeira direção conforme Netto (2005), se estabelece como 

“modernização conservadora”, na qual o Serviço Social se moderniza em uma 

perspectiva de renovação da instrumentalidade técnica, necessárias à 

efetuação das estratégias do desenvolvimentismo, diante da requisição do 

assistente social pelos programas dos governos ditatoriais. Nesse processo a 

profissão continua assumindo a postura de “neutralidade” e prezando pelo 

tecnicismo e eficiência.  

O que havia de intencionalidade da categoria de seguir na direção do 

movimento de Reconceituação Latino Americana foi interrompido pelo golpe 

político militar de 1964. Essa intencionalidade manifestava-se por meio de um 

debate ainda débil e indefinido, pautado em posições teórico-políticas de um 

problemático materialismo histórico de caráter estrutural, que veio a ser depois 
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denominado de pensamento vulgar.  As escolas de Serviço Social, nas quais 

se iniciavam esse debate crítico ao conservadorismo acabaram tendo que 

abandoná-lo e recorrer a uma perspectiva mecanicista de formação. Há, 

portanto, em vez de um avanço, a reforma conservadora do Serviço Social, 

seguindo a orientação das universidades para um ensino superior 

tecnoburocrata.  

A proposta de formação de 1970: Neste ano, 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 nº 342. O curso passa para quatro anos de 

duração e são instituídas disciplinas como Teoria do Serviço Social, Política 

Social, Métodos do Serviço Social, e ainda o estágio prático de seis meses, 

estabelecendo também uma carga mínina de aula de 2.400 horas. 

A ênfase psicológica anterior dada aos métodos de ensino do Serviço 

Social vai dando lugar à perspectiva analítica dos aspectos sociais. Esse 

constituiu um momento de discursos heterogêneos, que ora privilegiava as 

Ciências Sociais, ora o ensinamento social-cristão, ora o indivíduo, ora as 

estruturas sociais. Essas preocupações ocorrem principalmente a partir de 

1972, quando é implantado o 1º curso de Pós Graduação em Serviço Social na 

PUCSP, primeiro em nível de Mestrado. A partir dessa iniciativa denota-se uma 

expressiva procura pelos cursos de Pós-Graduação, movimento que segundo 

IAMAMOTO (1997, p.161-162) “expressa necessidades de superar dificuldades 

técnico-científicas da formação básica e obter prestígio e estabilidade 

profissional.” 

Os debates em torno das mudanças no referencial teórico não se 

restringiam apenas às iniciativas da ABESS (através das convenções 

nacionais), nem às escolas, as discussões também eram travadas no interior 

da categoria profissional e no CBCISS, com a realização dos seminários, cujos 

documentos eram disseminados no âmbito acadêmico.   

Como já referido acima, as preocupações nos debates desses 

seminários, estavam centradas na Metodologia do Serviço Social, como é o 

exemplo do seminário de Teresópolis (RJ) em 1970. Seus documentos chegam 
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a classificar “situações sociais-problemas” para adoção dos procedimentos 

técnicos. 

 Para Netto (2005), este é o início da “reatualização do 

conservadorismo”, que constitui a segunda direção do processo de renovação 

do Serviço Social, a qual ele prefere denominar de “renovação conservadora”.  

Esta segunda direção conservadora tem uma grande repercussão no 

meio profissional, mesmo significando apenas uma reatualização técnica.  

É necessário salientar que o Serviço Social imerso no centro da 

repressão ditatorial, que o impossibilitou de questionar as contradições sociais, 

tentou acompanhar o Movimento de Reconceituação Latino Americano, 

problematizando apenas sua metodologia, pois, o Estado burocrático-militar 

intensificava a perseguição ao meio universitário.  

Entretanto nessa conjuntura, ainda dentro do espírito do referido 

Movimento de Reconceituação, surge à experiência pioneira de mudança na 

esfera da formação profissional no Brasil: o chamado “Método BH” (Belo 

Horizonte), desenvolvido na Escola de Serviço Social da Universidade Católica 

de Minas Gerais entre 1972 e 1975. A sua importância nessa análise consiste 

no fato de que ela se dá exatamente no campo da prática do estágio. O grupo 

de profissionais, professores e estudantes estabeleceram, nesse processo, 

contato direto com a realidade concreta de setores sociais extremamente 

explorados naquela região: mineiros, lavradores, e trabalhadores urbanos, 

construindo uma proposta de estágio, a partir de uma perspectiva crítica 

dialética, ainda que marcada pelo enviesamento do referencial metodológico. 

  

É na proposta da Região Centro-Leste encaminhada à XVIII 
Convenção da ABESS, em 1973, que vamos encontrar uma relação 
teoria-prática que mais se aproxima de uma perspectiva 
transformadora, especialmente no projeto da Escola de Serviço 
Social da Universidade Católica de Minas Gerais. Trata-se, em 
termos de modelo de organização curricular, de uma das mais bem 
elaboradas propostas alternativas na história da formação profissional 
do assistente social, dentro do referencial teórico adotado e da época 
em que foi formulada, a da reconceituação do Serviço Social. A 
escola mineira foi capaz de entender que a “transformação” não se 
refere apenas às estruturas, que estão para além dos muros 
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escolares, mas começa na própria unidade de ensino e toma como 
referências teóricas fundamentadoras de sua opção um conceito de 
“ensino e aprendizagem” e uma relação “teoria e prática” baseada na 
filosofia da práxis. (SÁ, 1995, p. 246) 

 

Destacamos nesta Escola a primeira experiência de supervisão de 

estágio, com direção teórico-política, que tenta romper com a metodologia de 

natureza funcionalista. A experiência desenvolve-se juntamente com a LBA, 

que financiou o estágio para três alunas estagiárias, um professor-orientador e 

um supervisor da LBA. Nesse momento, o processo de supervisão seguia uma 

proposta de educação libertadora, e a aprendizagem deveria ser mútua, tanto 

para supervisor quanto para supervisionado. 

Essa experiência representou as tentativas de romper com as práticas 

psicossociais da supervisão dos estágios, delineada a partir de uma inspiração, 

ainda que problemática, do pensamento marxista. A proposta era fazer com 

que o processo de ensino-aprendizagem adquirisse um teor político. Contudo, 

ainda era bastante forte a conformação da profissão às políticas 

desenvolvimentistas do governo ditatorial, vivenciada no país.     

Por isso, é que no sentido de atender ao desenvolvimentismo presente 

no país, havia recomendações da ABESS, e “as escolas de Serviço Social 

faziam levantamentos de mercado de trabalho profissional para reformular os 

programas e adaptá-los às novas exigências do mercado” (SÁ, 1995, p. 254).    

 Apesar da adversidade da conjuntura brasileira e da influência 

fenomenológica nos debates do Serviço Social, naquele período, o Seminário 

de Teorização de Sumaré (RJ), em 1978, apontava as divergências políticas, 

teóricas e metodológicas da atuação profissional. Essas discussões 

impulsionaram a categoria a uma discussão mais crítica da profissão, contudo, 

acabava por revigorar aspectos tradicionais da profissão, na busca de 

alternativas de metodologia que articulasse teoria e prática numa primazia pelo 

subjetivismo e princípios católicos. Orientado nessa perspectiva de 

pensamento critica-se perfis, tanto positivistas, quanto marxistas, de forma que 

a fenomenologia exerceu forte influência na categoria, principalmente na 
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Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e na PUC de Porto 

Alegre.  

 

[...] Acreditaram, ainda, que a nova escolha de rumo para o Serviço 
Social, mesmo nas condições políticas e sociais vigentes, significava 
lutar continuamente, fazer-se continuamente. Algumas limitações, no 
entanto, precisavam ser superadas. Por exemplo, como traduzir na 
prática do Serviço Social uma proposta, cujas bases se encontram na 
filosofia social? Era preciso empenho maior para superar aquele 
hiato, referente ao embasamento da formação profissional 
(GOULART, 1997, p. 198). 

 

 A sequência dos seminários de teorização ofereceu espaço para a 

discussão plural, permitindo o enfrentamento de diferentes posturas e a 

apresentação das teses de rupturas, entretanto, diante da correlação de forças 

da época, as posições conservadoras acabavam saíram vitoriosas. 

Contudo, vai acontecer um processo paulatino de incorporação do 

pensamento de inspiração marxista pelo Serviço Social, ainda que apoiada em 

diferenciadas e enviesadas abordagens (Althusser, Lenin, e outros), advindas 

de interpretações problemáticas do pensamento de Marx, associadas a outras 

referências, resultando em um caldo cultural bastante eclético. Somente mais 

tarde chega-se à referência marxiana e marxista clássica, dando origem a 

terceira direção do processo de renovação. 

A Terceira Direção foi a “intenção de ruptura” (NETTO, 2005) com o 

Serviço Social Tradicional, cujo movimento atinge a maturidade, com o 

processo de construção do projeto profissional, com abrangência tanto na 

formação quanto na intervenção.                                                                                                                                                                                                                                               

Entretanto, o processo de ensino do Serviço Social ainda era marcado 

por resquícios da base estrutural-funcionalista, exacerbando a dimensão 

técnica e dos instrumentais, o ensino prático era visto como complemento do 

ensino teórico ministrado em sala de aula, ou seja, priorizando o como fazer.  A 

supervisão de estágio ainda era tomada na perspectiva do “método de ensino 

do serviço social”, (Balbina Ottoni Vieira, 1979), por autores que se colocavam 

alheios ao movimento de Renovação.  
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Neste contexto ainda “não havia muita clareza do profissional que se 

queria formar, muito menos uma política de estágio definida, que incluísse o 

supervisor (assistente social do campo) como um dos agentes da formação 

profissional” (TOLEDO, 1984, apud LEWGOY, 2009, p. 101).  

Entretanto, com a realização da XXI Convenção Nacional da ABESS em 

1979, foi possível vislumbrar avanços, a partir da nova proposta de 

reformulação curricular aprovada e enviada ao Conselho Federal de Educação 

em 1980. O documento dizia: 

Considera-se que a formação profissional do Serviço Social tem 
como referência básica o homem como ser histórico de uma 
realidade [...]. Daí a relevância de conhecer o contexto social, a 
dinâmica das instituições vinculadas à sociedade civil e/ou à 
sociedade política e suas articulações, bem como os conhecimentos 
e as relações dos distintos extratos da sociedade. [...] a formação 
acadêmica pressupõe: 01) um conhecimento básico enfatizando a 
ciência do homem e da sociedade; 02) um conhecimento profissional 
dos fundamentos teóricos do Serviço Social e suas relações com 
esses sistemas (ABESS, 1977, p.1-2 apud PINTO, 1986, p.96-97). 

 

Todo esse movimento de mudanças no interior do processo de formação 

e exercício do Serviço Social deveu-se a uma conjuntura política e econômica 

do País, marcada por crise da ditadura e início do processo de 

redemocratização.  

A proposta de formação de 1982: Apesar, ainda, da ênfase na 

formação especialista e tecnocrática, a formação acadêmica e a organização 

da categoria profissional começa gradativamente, a aproximar-se do 

materialismo histórico e dos movimentos sociais. A partir daí, observa-se o 

desenvolvimento da Pós-graduação, lembrando que o primeiro curso de 

mestrado de Serviço Social foi na PUC São Paulo, a partir daí, também foram 

criados mestrados na PUC Rio Janeiro, na PUC Rio Grande Sul, que foram 

seguidas das pós da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e posteriormente, do primeiro 

curso de doutorado na PUC São Paulo, em 1981, além da instituição, em 1982, 

de uma nova proposta Curricular, agora em âmbito nacional, e do 

fortalecimento dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais.  
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 A tendência de ruptura com o Serviço Social Tradicional soma-se ao 

movimento mais amplo dos trabalhadores de contestação à ordem ditatorial 

que o país vivia, indo para além do meio acadêmico, na conquista de outros 

espaços do debate da categoria, o que despertou para a preocupação teórica, 

que já se manifestava no âmbito da formação e da pós-graduação, alimentada 

pelas pesquisas aí realizadas. 

O currículo implantado em 1983 nos cursos de Serviço Social 

expressava-se em três tendências: a da simples apropriação do conhecimento 

teórico-metodológico (teoricismo), a do engajamento político nos movimentos 

da sociedade e político-partidários (politicismo); ou ainda, a crença no 

aperfeiçoamento técnico-operativo (tecnicismo).  A primeira tendência 

expressa-se sem a apreensão das mediações históricas provenientes da 

prática, subjacentes ao cotidiano; a segunda é a indistinção entre ação político-

profissional e a militância política; e a terceira privilegia a busca exacerbada da 

eficiência técnica para atender às exigências da modernização (IAMAMOTO, 

2006, p.53-55). 

Como conseqüência dessa mudança, houve uma instituição do Serviço 

Social como área de produção do conhecimento, com notável crescimento no 

acervo editorial, sendo reconhecida como tal pelas agências de fomento à 

pesquisa. Isso significa que a profissão “[...] tem como pré-requisito um auto-

reconhecimento, por parte da categoria, de sua capacitação acadêmica, 

rompendo com uma introjetada subalternidade profissional, herança de suas 

marcas de origem” (IAMAMOTO, 2006, p. 147). 

 Na década de 1980, observa-se nas políticas educativas do país, que 

naquele momento, estavam voltadas para a qualificação destinada ao 

mercado, no sentido de desenvolver competências e novas habilidades que 

passam a ser exigidas para que o indivíduo tenha acesso ao mercado de 

trabalho. Porém, a formação profissional em Serviço Social se põe na 

contramão da tendência nacional, abandonando a instrumentalidade operativa, 

e dedicando-se ao debate teórico-político. 

 [...] Este deslocamento de enunciado dos objetivos de uma política 
educativa, da ordem escolar para a ordem das qualificações, coloca 
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em equação ensino, formação e qualificação; equação que oculta o 
fato de que a qualificação não é uma propriedade conferida pelo 
sistema educativo aos indivíduos, mas uma relação social que 
combina vários parâmetros e que é determinada pelo mercado de 
trabalho (TANGUY, 1998, p. 22).  

 

Observa-se no Serviço Social a passagem de um ensino centrado no 

aprender a fazer a partir de saberes disciplinares esquemáticos para um ensino 

voltado para a produção de competências teórico-políticas, com vistas a um 

saber fazer bem (com qualidade), segundo uma direção teórico-político. Aqui, 

os alunos devem dominar determinados conhecimentos e tê-los como 

referência para intervir em situações reais ou tarefas específicas, o que requer 

uma vinculação entre as dimensões técnica e política da atuação profissional.  

A partir desse movimento de mudanças operado nos anos 1980, o 

Serviço Social começa a apropriar-se de novos referenciais teórico-

metodológicos e mecanismos interventivos, partindo principalmente das 

concepções marxistas, de modo a enriquecer as discussões e as produções 

intelectuais. Como já vimos em 1982, havia sido aprovado o currículo que 

propunha a ruptura com o conservadorismo, favorecendo, assim a uma 

discussão mais rica no encontro de Alto da Boa Vista (RJ) em 1984.  

Lembrando que a conjuntura nacional apresentava condições sócio-

políticas marcadas pela efervescência política da sociedade civil. Isso 

influenciou a categoria profissional a vincular-se a uma postura de caráter 

revolucionário à ordem burguesa, o que significou o reconhecimento da 

dimensão política da profissão.  

Todavia, o movimento existente no interior da categoria se propunha a 

defender o reconhecimento da dimensão ético-política da profissão, superando 

o pensamento conservador do profissional que defendia a neutralidade. Esse 

movimento parte da consciência de que a prática é polarizada por uma luta de 

classes e que somente com a adoção do método dialético inerente à teoria 

marxista a profissão pode visualizar a sua inserção nas relações sociais, e 

perceber o seu conteúdo contraditório, decorrente do seu envolvimento com a 

reprodução de interesses de classes antagônicas.  
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 “Essa compreensão é básica para tornar possível ao Assistente Social 

uma opção teórico-prática por um projeto coletivo de sociedade que supere as 

ilusões de um fazer profissional que paira ‘acima’ da história” (IAMAMOTO, 

1997, p. 37). Dessa forma, fica estabelecido o compromisso histórico com a 

superação das desigualdades e antagonismos, através da defesa dos 

interesses da maioria oprimida. 

Lembremos que esse movimento da categoria vai se assentar no lastro 

da conjuntura do processo de Redemocratização do País – a construção da 

Nova República. 

Na conjuntura da Nova República, o Estado também passa a sofrer os 

efeitos do aprofundamento da crise econômica mundial, com instabilidade 

econômica, política e social. Contudo, também começa a ser atingido pelos 

mecanismos de superação dessa crise, os quais exigem a sua minimização, 

sobretudo, no que concerne a sua diminuição de sua capacidade de 

intervenção no campo social. Além disso, subordina-se ao processo de 

reestruturação produtiva, em âmbito global, “flexibilizando” o modo de produção 

e tornando precárias as relações de trabalho.  

É nesse patamar que a questão social é aprofundada e tornada mais 

complexa, motivada, sobretudo, pelas condições nas quais o Brasil se insere 

na divisão internacional do trabalho, enquanto um país economicamente 

dependente do grande capital transnacional. Nesse contexto a miséria é 

“administrada” com parcos recursos, por meio de ações assistencialistas, ou 

compartilhadas com a sociedade civil. 

Frente a esse contexto, o processo constituinte para elaboração da 

Carta Magna de 1988, transforma-se no grande espaço de luta política, cujos 

resultados favorecem a reestruturação da proteção social, na medida em que 

estabelece normativamente um sistema de garantias fundamentais de direitos, 

pautado nos princípios de cidadania.   

Porém, os profissionais de Serviço Social ficam nesse momento 

desprovidos de condições sócio-institucionais para realizar sua ação, porque o 

Estado, seu maior empregador, tem sua capacidade de respostas à questão 



 

71 
 

social limitado pelas restrições da intervenção estatal na esfera social, postas 

pelas reformas neoliberais realizadas no estado.  

Nesse momento, o Serviço Social já reestruturado, na perspectiva da 

ruptura com o conservadorismo, apresenta um discurso orientado por uma 

nova postura de prática, voltada para o fortalecimento das forças democráticas 

e dos interesses da maioria. Com esses novos compromissos a profissão se 

engaja numa luta pela superação das desigualdades sociais.  Iniciando a 

construção do que viria a ser o projeto ético-político da profissão, e a 

consolidação de um projeto de formação contemporâneo.  

 

2.2 O ATUAL PROJETO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OS 

PRINCÍPIOS ÉTICO-POLÍTICOS  

 
 

O projeto profissional do Serviço Social assume na sua estruturação 

ético-política o compromisso com a autonomia e a emancipação dos 

indivíduos, apesar dos impasses promovidos pelas condições postas ao nível 

das relações sócio-econômicas no atual estágio do capitalismo. Diante desses 

desafios, tem se tornado fundamental a construção e ampliação da 

competência teórica e política dos profissionais para uma reflexão ética, capaz 

de superar a alienação, formando uma sustentação para a ação profissional.  

É a partir da consciência de que a profissão deve ter um 

direcionamento social pautado na emancipação social, que a categoria dos 

assistentes sociais, contando ainda com a participação dos estudantes, 

constrói a proposta de projeto profissional que hoje denominamos de Projeto 

Ético-Político do Serviço Social, expressão da ruptura com a perspectiva 

conservadora.  

Inicialmente houve a demanda pela atualização do código de ética de 

1986, de forma a confirmar e ampliar a direção social da profissão.  Mas, 

somente a partir da resolução do CFESS n. 273, de 13 de março de 1993, fica 

estabelecido o atual Código de Ética Profissional do Assistente Social, que 
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firma os princípios da liberdade como valor central, do trabalho como fundante 

do ser social, da defesa da democracia e da equidade, da socialização das 

riquezas, da justiça social, e do reconhecimento da pluralidade de idéias e 

práticas da profissão e da sociedade. 

Para que esses princípios fossem impressos de maneira uniforme na 

formação profissional e houvesse uma base legal de defesa da profissão no 

mercado de trabalho, foi sancionada a Lei nº. 8.662, em junho de 1993, que 

trata sobre a Regulamentação da Profissão de Serviço Social, definindo 

competências, atribuições, direitos e deveres dos assistentes sociais e dos 

seus usuários. 

 

[...] importa ressaltar a noção de competência defendida pelos 
sujeitos da profissão para o fortalecimento do projeto ético-político. 
Neste, o fazer profissional referencia-se no domínio intelectual do 
instrumental técnico. Prática concebida como uma totalidade social, 
dadas múltiplas dimensões envolvidas na ação profissional e não 
apenas as produtivas. O que supõe uma formação profissional que 
imprima um perfil crítico, fundado em rigorosa capacidade teórica, 
ético-política e técnico-prática voltada ao conhecimento e 
transformação da realidade. Concepção oposta ao entendimento 
presente nos requerimentos do mercado em que competências são 
“capacidades de realizar tarefas práticas, desvalorizando e mesmo 
declarando desnecessário o conhecimento científico” (KOIKE, 2009, 
p. 210-211). 

 

A consolidação desse projeto profissional que é a base da formação se 

põe contra a hegemonia capitalista e requer o enfrentamento de dois desafios: 

o fortalecimento dos princípios ético-políticos que norteiam a prática do Serviço 

Social, e o enfrentamento da questão social resultante do quadro sócio-político 

e econômico posto pela sociedade contemporânea. São contradições 

provenientes das mudanças no processo de produção, inclusive os decorrentes 

dos avanços tecnológicos, assim como nas imbricações da Reforma do Estado, 

no movimento das classes trabalhadoras e nas formas assumidas, na 

formatação das lutas sociais, frente ao projeto neoliberal que molda as políticas 

sociais conforme interesses políticos e econômicos, processos que repercutem 

no mercado de trabalho e que exigem constante atualização na qualificação 

profissional.   
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Nesse quadro, analisa-se o projeto profissional que define não apenas 

o exercício da prática, mais inclui também a docência – a prática de 

professores e estudantes, organizados em suas entidades políticas 

representativas – e a prática política dos profissionais nas associações e 

sindicatos. Esse projeto é histórico, modificando-se e renovando-se, portanto, 

quando se alteram as formas de intervenção frente às necessidades e 

demandas sociais - quando sofre as sequelas das transformações societárias, 

seja de ordem econômica, política ou cultural e, principalmente, quando 

desenvolve seu arcabouço teórico e prático.  

Sabemos que os projetos humanos expressam uma teleologia, 

manifestando a racionalidade que legitimam a intenção de uma ação, os 

valores que sustentam a projeção, a partir das finalidades da ação e da escolha 

dos meios para concretizar os objetivos que lhe guiaram. As determinações 

que incidem sobre a eleição dos valores somente podem ser entendidas na 

totalidade social, dentro de um contexto de contradições, a partir dos quais os 

valores e princípios adquirem significados historicamente diferenciados, 

atendendo direto ou indiretamente interesses ideológicos e políticos de classes 

e grupos sociais.  

Nesse sentido enfatizamos que a ética refere-se à reflexão e à ação, 

possibilitando a crítica da moral conservadora – que se refere à vida prática 

dos indivíduos em sua cotidianeidade - dos valores e do exercício da liberdade 

burguesa. Assim, é importante entender que a Ética Profissional articula as 

dimensões teórica, técnica, política e prática, e vincula-se às particularidades 

da ação ético-política, que não se limita ao cumprimento das normas, mas 

considera essas normas num espaço de realização da liberdade a partir da 

reflexão ética.  

Essas particularidades referem-se às orientações filosóficas e teórico-

metodológicas, ao comportamento prático-individual dos profissionais em 

relação ao seu compromisso social, e à normatização expressa no Código de 

Ética, buscando consolidar um determinado projeto profissional com uma 

direção social explícita. 
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Entendemos ainda, que a ética também norteia projetos de sociedade, 

o que remete à consideração de que há interesses sociais divergentes 

envolvendo relações de poder. Historicamente, no sistema capitalista, 

conforme a elucidação de Netto (2006, p.143): “os projetos societários que 

respondem aos interesses das classes trabalhadoras e subalternas sempre 

dispõem de condições menos favoráveis para enfrentar os projetos das classes 

proprietárias e politicamente dominantes”. 

 Desse modo, somente uma direção de caráter sócio-política pode 

fornecer ao projeto profissional a potencialidade de fortalecer a legitimação de 

um dos projetos de sociedade. 

Para isso, é necessário que na formação profissional haja a 

interrelação entre as dimensões – ético-político, teórico-metodológica e 

técnico-operativa, inerentes à profissão do Serviço Social, ressaltando que: 

Esse rumo ético-político requer um profissional informado, culto, 
crítico e competente. Exige romper tanto com o teoricismo estéril, 
quanto com o pragmatismo, aprisionados no fazer pelo fazer, em 
alvos e interesses imediatos. Demanda competência, mas não a 
competência autorizada e permitida, a competência da organização, 
que dilui o poder como se ele não fosse exercido por ninguém, mas 
derivasse das “normas” da instituição, da burocracia. O requisito é, ao 
inverso, uma competência crítica capaz de decifrar a gênese dos 
processos sociais, suas desigualdades e as estratégias de ação para 
enfrentá-las. Supõe competência teórica e fidelidade ao movimento 
da realidade; competência técnica e ético-política que subordine o 
“como fazer” “ao que fazer” e, este ao “dever ser”, sem perder de 
vista seu enraizamento no processo social (IAMAMOTO, 2006, pp. 
79-80). 

 

No quadro da formação em Serviço Social, a prática profissional é 

apreendida de forma a permitir a compreensão de que está inserida no âmbito 

da instituição e se vincula ao capital através da ação estatal na execução das 

políticas e serviços sociais. Cabendo ao assistente social firmar o 

compromisso com os interesses com os segmentos populares para consolidar 

um projeto democrático político. 

Na perspectiva de Gramsci (1987, p. 32) identifica-se a instituição 

como espaço contraditório, onde se concretiza a “filosofia da práxis”, mas não 

por um indivíduo isolado: 
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[...] a filosofia de uma época não é a filosofia deste ou daquele 

filosófo, deste ou daquele grupo de intelectuais, desta ou daquela 

parcela das massas populares: é uma combinação de todos estes 

elementos, culminando em uma determinada direção, na qual sua 

culminação torna-se “história” concreta e completa (integral). 

E ainda pode-se acrescentar que: 

Na medida em que sua atividade toma por objeto não um indivíduo 

isolado, mas sim grupos ou classes sociais e, inclusive a sociedade 

inteira, ela pode ser denominada práxis social [...]. Num sentido mais 

restrito, a práxis social é a atividade de grupos ou classes sociais que 

leva a transformar a organização e direção da sociedade, ou realizar 

certas mudanças mediante a atividade do Estado (VAZQUEZ, 1977, 

p. 200). 

 

Esse discurso gramsciano de “filosofia da práxis” se alia também à sua 

perspectiva de prática pedagógica, interferindo na maneira de “pensar e agir” 

dos indivíduos na sua inserção na sociedade, sendo porém polarizada por 

estratégias de classe que disputam força, através de mecanismos de poder 

que se expressam no Estado, na sociedade civil e nas instituições.  

Com isso, a direção ético-política inerente ao projeto profissional 

submete-se a desafios, desde o seu processo de formação profissional, que 

como o exercício, também, está sob a influencia do mercado de trabalho. 

Diante disso lhe é exigida uma atuação, que não se reduz apenas ao exercício 

intelectual, mas supõe capacidade de articulação teórico-prática, capaz de 

contribuir para impulsionar o trânsito para outro projeto societário, livre de 

contradições e injustiças sociais, tendo que atender às demandas que lhe são 

postas nas instituições, tanto pelo patronato, quanto pelos usuários dos 

serviços sociais. Diante disso, é necessário intensificar, no processo ensino-

aprendizagem uma atuação que se propõe ser crítica no âmbito do espaço 

sócio-ocupacional, o que deverá atender as seguintes exigências explicitadas 

por Iamamoto (1997, pp. 124-125): 

a) Preparo teórico e político para enfrentar as demandas e para se 

apropriar de possibilidades históricas; 
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b) Identificar as mediações postas entre as demandas que lhes são 

apresentadas no cotidiano, isto é: “Articular as solicitações imediatas [...] e as 

implicações históricas macroscópicas em que se situam. Ou seja, a capacidade 

de articular o particular com o geral”; 

c) Fomentar e realizar a pesquisa criadora da realidade para possibilitar 

não apenas a denúncia dos elementos contraditórios da realidade brasileira, 

mas também a elaboração de propostas capazes de incidir sobre a qualidade 

dos serviços sociais e criar mecanismos para participação popular no controle 

desses serviços; 

d) um atento acompanhamento do movimento das classes sociais, de 

suas estratégias e iniciativas, ou seja, reconhecer as expressões culturais e 

repassá-las para a esfera política; 

[...] e um acompanhamento mais próximo dos movimentos sociais, de 
modo que possamos incorporar algumas de suas propostas e 
demandas nos programas no espaço institucional e fazer valer o 
apoio institucional ao fortalecimento e autonomia desses movimentos 
(IAMAMOTO, 1997, p. 125). 

 

e) E a partir dessa capacitação atentar no exercício cotidiano para: 

[...] a compreensão dos liames do poder institucional, reforçando 
alianças que possibilitem reorientar as políticas institucionais, 
sensibilizando-as para as demandas reais e potenciais das classes 
que conformam o público de nosso trabalho. Isso supõe dar 
densidade histórica, competência intelectual e técnica (idem, p. 125).  

 

Considerando a trajetória teórico-prática infere-se que o significado 

social da profissão revela-se expondo a sua identidade e a direção da atuação 

dos profissionais que não são definidas na imediaticidade da aparência, no 

relato do como fazer, ou na explicitação das dificuldades. Ela se revela no 

deciframento das contradições existentes na estrutura da realidade social, o 

que supõe um aprofundamento dos conteúdos que venham esclarecer e dá 

efetividade as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-

operativa, contidas na prática comprometida com a emancipação social.  
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Mesmo com a apropriação do conhecimento sobre o seu lugar nas 

relações sociais, o Serviço Social ainda contém no interior da categoria ranços 

da influência do pensamento conservador, apoiados nas relações antagônicas 

de interesses e de poder geradoras de desigualdade.  Todavia, é preciso 

entender que: 

 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se 
posiciona a favor da eqüidade e da justiça social, na perspectiva da 
universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e 
programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são 
explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e 
sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto 
se declara radicalmente democrático — considerada a 
democratização como socialização da participação política e 
socialização da riqueza socialmente produzida (NETTO, 2006, p. 155). 

 

Por isso, é que o distanciamento em relação ao projeto ético-político 

significa uma prática regressiva ao conservadorismo ou neoconservadorismo. 

O que em muitas situações, revela uma fragilidade teórico-metodológica, na 

formação profissional, que compromete a concretização dos princípios que 

regem a atuação, e fortalece o retorno à postura do fatalismo, da descrença na 

potencialidade da profissão em consolidar junto aos usuários a emancipação 

social. 

A capacitação para o exercício da profissão de Serviço Social ao incluir 

as dimensões investigativa e interventiva objetivando estabelecer a relação 

teoria e prática, requer a inserção do formando nos espaços sócio-institucionais 

ainda durante a graduação, através dos estágios supervisionados pelos 

professores da universidade e pelos profissionais da instituição/campo de 

estágio. Esse é o momento privilegiado do aprendizado teórico-prático junto à 

atuação de um assistente social. Todo esse processo requer constantes 

reflexões sobre o projeto de intervenção profissional, referenciando-se no 

Código de Ética (1993) e na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 

8.662/1993) e nas Diretrizes curriculares. 

 A partir disso, podemos afirmar que a formação profissional supõe um 

conjunto de conhecimentos interdisciplinares, provenientes de um rigoroso trato 
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teórico, histórico e metodológico da realidade social e do próprio Serviço 

Social, priorizando uma teoria que possibilite a apreensão crítica do ser social 

em sua totalidade histórica, do trabalho enquanto categoria fundante e central 

do processo de sociabilidade e de reprodução da vida social e, por 

conseguinte, do significado social da profissão. 

Com base na análise do Serviço Social, historicamente construída e 
teoricamente fundada, é que se poderá discutir as estratégias e 
técnicas de intervenção a partir de quatro questões fundamentais: o 
que fazer, por que fazer, como fazer e para que fazer. Não se trata 
apenas da construção operacional do fazer (organização técnica do 
trabalho), mas, sobretudo, da dimensão intelectiva e ontológica do 
trabalho, considerando aquilo que é específico ao trabalho do 
Assistente Social em seu campo de intervenção (ABESS, 1996, p.67-
68). 

 

 

  2.2.1 A ATUAL PROPOSTA CURRICULAR E SUAS DIRETRIZES PARA A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

A formação do Assistente Social nos anos de 1990, é marcada pelas 

novas exigências da contemporaneidade, e observa-se um processo de 

construção  de uma nova proposta pedagógica, o que exige uma revisão 

curricular que possa significar um “salto qualitativo”. O debate gira em torno de 

conteúdos que considerem “a direção social, os eixos fundamentais, a 

perspectiva teórica metodológica, a formação do mercado de trabalho e o 

tratamento dispensado à análise da realidade social brasileira”. (ABESS, 1996, 

p.145). 

Esta proposta vem recolocar a perspectiva teórico-metodológica, 

adotada a partir do rompimento com o positivismo e a adoção do pensamento 

crítico de inspiração clássica do marxismo, que entende o conhecimento como 

um conjunto de ideias expressivas de determinada visão de mundo. A partir 

dessas novas referências a categoria assume o projeto profissional, o qual 

reafirma os compromissos com os interesses e ideologias subjacentes a classe 

trabalhadora.  
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Surge assim um primeiro documento chamado de “Proposta Básica 

para o Projeto de Formação Profissional – novos subsídios para o debate”, que 

aponta os eixos teóricos que deveriam fundamentar a grade curricular, e assim, 

trata da organização da política de estágio e da capacitação dos supervisores 

de estágio.  

 A proposta de formação de 1996: esta define a direção da formação 

profissional em Serviço Social, estabelecendo as dimensões investigativa e 

interventiva, atribuindo feição ético-política ao projeto político-pedagógico, e o 

princípio da indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e 

profissional.  

 Com essa nova perspectiva a profissão tenta romper com o falso dilema 

da dissociação entre teoria e prática, atribuindo competências e exigindo dos 

profissionais novas habilidades para serem desenvolvidas.  

A configuração do novo currículo de Serviço Social é conduzida pela 

Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS), posteriormente 

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

entidade nacional que congrega as unidades de ensino de Serviço Social), que 

aprova em 1996, as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, cujo 

conteúdo explicita as bases do ensino, os eixos estruturadores das disciplinas 

e os núcleos de estudo a serem materializados na articulação ensino, pesquisa 

e extensão. 

 Essa reforma curricular, em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), inclui novas disciplinas, seminários, e 

propõe o estágio como inserção do aluno na prática interventiva, enfatizando a 

formação generalista e continuada para que o assistente social possa 

desvendar as múltiplas expressões da questão social. 

 

Nesse sentido, são exigidos do acadêmico e do profissional a 
especificação e o entendimento dos princípios e valores que 
envolvem o saber-fazer profissional quando de sua utilização no 
mercado de trabalho. É por essa dimensão que se compreende a 
relevância da concepção de formação profissional para o assistente 
social, que se configura como “[...] um amplo processo determinado 
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socialmente no conjunto mais geral de uma dada formação social e, 
particularmente, no contexto contraditório da Universidade – espaço 
institucional onde se concretiza a formação básica do profissional. É 
um projeto que abrange em sua estrutura a formação acadêmica 
(graduação e pós-graduação), a capacitação continuada, a prática 
interventiva e organizativa do assistente social e a pesquisa, 
traduzindo uma determinada direção social expressa pelo vínculo a 
uma perspectiva de sociedade.” (Cardoso, 2000, p. 204, apud 
LEWGOY, 2009, p. 26-27).  

 

A partir daí, a formação em Serviço Social passa a considerar a 

importância do pluralismo no debate do conhecimento produzido, para que a 

profissão acompanhe as mudanças científicas e tecnológicas.  

 Esse debate inerente ao processo de produção de conhecimento 

possibilita à profissão obter visibilidade dos pares no âmbito interdisciplinar, 

tanto do meio acadêmico quanto dos espaços ocupacionais. Esse processo 

também requer, na formação, a associação da pesquisa e da extensão, 

construindo um patrimônio de conhecimentos acerca da realidade social e da 

sua própria intervenção.  

 Em 1999, uma Comissão de Especialistas elabora o documento das 

Diretrizes Curriculares, que altera alguns aspectos da proposta de 1996, mas 

com relação ao estágio mantém os princípios já mencionados, reafirmando o 

Serviço Social como uma profissão que deve primar pela qualidade acadêmica, 

sustentada pela teoria social crítica tendo o pluralismo como valor a ser 

preservado. 

 Em 2001, o Ministério da Educação (MEC) aprova o documento das 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social, entretanto, suprime 

alguns aspectos fundamentais, quando retira do texto legal trechos como:  

 “apreensão crítica dos processos sociais na sua totalidade”;  

 “análise do movimento da sociedade brasileira, apreendendo as 

particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país”;  

 “profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do 

Código de Ética do Assistente Social”. 
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 A retirada desses trechos do documento das Diretrizes Curriculares 

representou a indefinição legal da direção teórico-metodológica defendida pela 

categoria, e a supressão de conhecimentos e habilidades necessárias para o 

exercício da profissão. Todavia, foram mantidos os princípios formativos 

referentes ao estágio: “indissociabilidade entre supervisão acadêmica e 

profissional de forma conjunta e sistemática”.  

Apesar disso, enfatizamos que o projeto de formação profissional 

assim como seu projeto ético-político, são delineados pelos condicionantes 

sócio-históricos que possibilitam, através do pensamento crítico-dialético como 

norteador da profissão, a identificação e o entendimento das contradições 

latentes da sociedade capitalista e, principalmente, das determinações que o 

mercado de trabalho impõe aos assistentes sociais. 

 

 
2.2.2  A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E O DEBATE ACERCA DA POLÍTICA 

NACIONAL DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

O domínio de conhecimento sobre a formação profissional possibilita a 

compreensão das condições e relações sociais, nas quais o Serviço Social se 

insere. Assim são definidas novas requisições diante de novas e reeditadas 

demandas, provenientes das formas de enfrentamento da questão social. O 

que altera o perfil do profissional e as respostas que deve construir para 

conquistar sua legitimidade e manter sua posição nos espaços ocupacionais. 

No âmbito da formação acadêmica, o estágio supervisionado se 

configura num espaço favorável para o aprendizado do exercício profissional. 

Neste momento de aprendizado o acadêmico deverá exercitar seu potencial 

crítico, reflexivo, analítico, desenvolver habilidades, reconhecer questões 

relacionadas ao espaço sócio-ocupacional, trabalhar e reconhecer as 

dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política de sua 

intervenção. 
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 Nesse sentido, a unidade dialética entre ensino e aprendizagem pode 

ser observada na atividade concreta do estágio que vincula formação e 

exercício, pois permite aos alunos o contato com as situações reais. Então, a 

formação profissional do Serviço Social motiva o aluno a compreender, “[...] 

uma clara subordinação do exercício técnico-profissional às suas 

conseqüências políticas: aí, o caráter propriamente técnico subordina-se à 

dimensão política dessa prática” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2003, p. 95). 

Sendo assim, a supervisão de estágio é parte da totalidade da 

formação profissional que vem sendo construída, também, pelos fóruns das 

entidades representativas: Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e movimento estudantil. 

Destacamos na literatura sobre o estágio, as obras de Marta A. Feiten Buriolla, 

“Estágio Supervisionado” (de 1995, e reeditado em 2010) que têm servido de 

referência para os supervisores acadêmicos até os dias atuais, afirmando o 

processo de ensino-aprendizagem para a formação da identidade e vivência 

profissional.  

O Estágio envolve os seguintes sujeitos: professor, assistente social, e 

aluno, o que exige uma constante qualificação teórica e técnico-política, para 

compreender as atribuições de cada um, superando a dissociação entre 

aqueles que ensinam e aprendem (teoria) e aquele que faz (prática). 

Concomitantemente, há o fato de que o formando vivencia ainda as 

discrepâncias nos campos de estágio, referentes à tensão entre uma prática 

conservadora e o atual projeto profissional. 

A finalidade do processo de ensino-aprendizagem é o desenvolvimento 

da competência profissional, e o estágio supervisionado é a instância na 

formação que realiza a articulação entre a universidade e o mercado de 

trabalho, o que é relevante para a articulação de saberes em torno das novas 

requisições, sob a necessidade de iluminar as contradições sociais e as 

tendências de dominação. 

A competência profissional crítica é indissociável da elevação da 
qualidade do ensino superior na área. Ela fornece bases para a 
leitura da realidade e o desempenho profissional voltado para a 
materialização do projeto profissional, que possibilite, 
concomitantemente, enfrentar, no mercado de trabalho, a 
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concorrência de áreas profissionais afins. A existência de uma 
“reserva legal” de competências de uma profissão, ainda que 
necessária, tende, cada vez mais, a mostrar-se insuficiente para o 
seu reconhecimento e preservação. [...] passa a ser submetida ao 
crivo do desempenho que a confirme no âmbito da concorrência que 
tem lugar no mercado de trabalho. Trata-se, em outros termos, da 
tendência identificada na atualidade de “flexibilizar” a regulamentação 
das profissões, o que exige capacidade para apreender demandas 
potenciais e antecipar propostas que possibilitem a preservação e 
ampliação do espaço ocupacional (IAMAMOTO, 2006, p. 148). 

Nos últimos tempos, diante da intensificação das manifestações da 

questão social, a prática do Serviço Social vem sendo cada vez mais 

demandada, favorecendo a ampliação do seu espaço no mercado de trabalho.  

Esse fenômeno vem afetando o processo de formação, na medida em 

que tem estimulado a ampliação do número de cursos de graduação, 

sobretudo, em instituições de ensino privado.  

Essas mudanças que permitiram a proliferação de cursos à distância 

devem-se ao Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394 

de 1996, que é regulamentada pelo Decreto 5.622/2005. Essa legislação 

“transformou o sistema de educação em um modelo de ensino orientado pela 

lógica do mercado, numa clara confrontação com a orientação democrática de 

condução da formação profissional.” (NOGUEIRA, NEVES E PESSOA 2008, p. 

54). 

Salientamos que as entidades representativas do Serviço Social 

(ABEPSS, CFESS, CRESS) e o movimento estudantil da Executiva Nacional 

dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO), atualmente intervem junto ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), objetivando interromper a autorização 

do funcionamento dos cursos de graduação em Serviço Social à distância, e 

propõem a ampliação de cursos presenciais nas universidades públicas. 

Porque entendem que essa modalidade de ensino não condiz com o projeto 

pedagógico e profissional do Serviço Social, sendo contrária às diretrizes 

curriculares do curso. 

Além disso, esses cursos possuem “reduzidas experiências em 

atividades investigativas e interventivas no projeto pedagógico” (FÁVERO, 

MELÃO E JORGE, 2005 p. 193), contrariando princípios da formação 
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profissional que é a relação teoria e prática, e a indissociação do processo de 

ensino e aprendizagem, através da convivência acadêmica entre professores, 

alunos e sociedade. Também aqui na Paraíba, observa-se o aumento desses 

cursos de Serviço Social em escolas isoladas e faculdades privadas, 

destituídos de fundamentação teórico-crítica. 

Nas universidades públicas, entretanto, a interação entre as práticas do 

ensino, da pesquisa e da participação na extensão universitária junto às 

comunidades, asseguram uma melhor qualidade à formação em Serviço 

Social.  

Nessa perspectiva podemos observar que o ensino de qualidade no 

processo de formação profissional do Serviço Social tem se dado mais 

acentuadamente nas instituições públicas de ensino superior, onde se conta 

com melhores condições, tanto objetivas, quanto subjetivas, ainda que se 

enfrentem impasses e tensões em face da precarização do ensino superior 

gratuito, no contexto da universidade brasileira.   

Nesse contexto, intensificam-se as discussões sobre a efetivação do 

papel do estágio supervisionado em consonância com as Diretrizes 

Curriculares e com a direção ético-política do Serviço Social brasileiro, na 

perspectiva de construção da política nacional de estágio. Ele é tomando como 

elemento constituinte e constitutivo da formação profissional devendo ser 

qualificado e realizado em consonância com o projeto ético-político da 

profissão, objetivando o aperfeiçoamento das competências que envolvem o 

fazer profissional. 

 

A formação profissional voltada para o desenvolvimento de 

competências técnico-operativas, compromisso ético-político e sustentação 

teórico-metodológica deve ter o Estágio, como instrumento fundamental, sendo 

entendido enquanto atividade teórico-prática, e processo coletivo de ensino-

aprendizagem, para o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao exercício profissional. 
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Portanto, o estágio possibilita identificar as relações de poder inscritas 

no cotidiano, representa apropriar-se do conhecimento da realidade para tornar 

possível a realização de uma análise crítica, que decifre o movimento 

contraditório das classes e a relação destas com as instituições, de modo a 

visualizar as possibilidades de intervenção do profissional. 

Ainda como forma de enfrentamento dos dilemas do estagio na 

formação para o exercício profissional, há uma busca constante por estratégias 

(através de oficinas e seminários) no sentido de refletir sobre as condições de 

trabalho para assistentes sociais supervisores e estagiários, e até mesmo 

viabilizar melhorias na qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 Outro agravante ao processo de formação na contemporaneidade 

consiste na experiência do Estágio no sistema de ensino à distância, esta 

modalidade que implica na desqualificação do ensino e da formação de 

profissionais, decorrente, principalmente, da simplificação e do aceleramento 

do curso, cuja formação supõe uma maior complexidade de saberes e 

conhecimentos.  

O principal problema referente ao estágio curricular obrigatório no ensino 

à distância, é a ausência de supervisão por um assistente social, diante disso, 

o CFESS aprovou a resolução n. 533, de 29/09/2008, que regulamenta a 

supervisão direta de estágio supervisionado no Serviço Social, além de 

estabelecer definitivamente o acompanhamento da modalidade do estágio não-

obrigatório (principalmente quando se dá nos períodos letivos iniciais do curso).  

Em busca de parâmetros para a formação profissional a ABEPSS, 

divulga ainda em 2009, um documento visando à construção da Política 

Nacional de Estágio (PNE) na defesa de um estágio qualificado, pautado na 

indissociabilidade entre formação e exercício profissional.  

A PNE pretende oferecer bases e subsídios às unidades de formação 

acadêmica para que possam assegurar o cumprimento das exigências legais, 

em consonância com as diretrizes e princípios ético-políticos que lhe são 

inerentes. A minuta da Política Nacional de Estágio (PNE) em Serviço Social foi 

discutida em várias oficinas regionais e nacionais durante o ano de 2009.  
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 De acordo com a Política Nacional de Estágio, a inserção do aluno no 

estágio, só é possível quando estiver cursando as disciplinas que possibilitem 

sua maior aproximação às diferentes expressões da questão social e com o 

real concreto, como: ética profissional, fundamentos teórico-metodológicos da 

profissão dentre outras. Além disso, para realização do estágio faz-se 

necessário a existência de um projeto de trabalho da unidade de formação 

acadêmica e um plano de estágio no âmbito da instituição, além da produção 

de relatórios pelos estudantes. 

Ainda conforme as diretrizes dessa política, o docente supervisor 

acadêmico de estágio desenvolve a atividade didático-pedagógica que 

possibilita o ensino da prática, é responsável pelo encaminhamento 

metodológico do estágio supervisionado, orientando as situações que emergem 

da realidade social e que são trazidas pelos estagiários, enquanto sujeitos que 

recebem orientações sobre as habilidades que devem ser desenvolvidas para 

solidificar a qualificação profissional. 

O assistente social supervisor de campo, por sua vez, caracteriza-se 

pelo acompanhamento do estagiário na dinâmica do campo de estágio, 

constituindo o elo entre a prática profissional e o processo de ensino 

acadêmico, para isso deve conhecer o projeto político-pedagógico do curso e 

ter noções do ensino da prática. 

A PNE estabelece os princípios norteadores da realização do estágio, 

como: articulação entre formação e exercício profissional, indissociabilidade 

entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, interdisciplinaridade, 

articulação entre universidade e sociedade, unidade teoria-prática, e a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, dentre outros.  

Considerando que o ensino prático - o estágio supervisionado - é o lócus 

da formação para o exercício profissional e, portanto, o lugar privilegiado para 

se exercitar a materialização dos princípios defendidos no projeto ético-político, 

a concretização desse projeto na ação profissional significa, sobretudo, a 

incorporação de valores comprometidos com uma ordem societária 

emancipada, o que consiste em um grande desafio. 
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2.3  A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO 

DE SERVIÇO SOCIAL DA UFPB  

  

 No sentido de defender uma formação profissional pautada em 

princípios ético-políticos, é necessário enfatizarmos que a elaboração de um 

projeto pedagógico, não se constitui apenas na sistematização de um simples 

conjunto de normas burocráticas e administrativas, pois, além de constituir uma 

exigência legal para o credenciamento dos cursos, junto ao ministério de 

Educação e Cultura do país, assume um caráter político no ensino, na medida 

em que guarda uma intencionalidade de direcionamento político e teórico ao 

processo de formação. 

 A interpretação e a implementação dos projetos político-pedagógicos 

dos cursos, precisam considerar as peculiaridades de cada unidade de ensino 

e das respectivas regiões nas quais essas escolas se situam. Dentre os 

aspectos que tem desafiado essas unidades de ensino de Serviço Social, 

destaca-se a efetivação das Diretrizes Curriculares, na medida em que sua 

implementação tem encontrado empecilhos de várias ordens, que vão desde 

as condições objetivas oferecidas pelas escolas para isso, até as questões de 

ordem subjetivas, como a capacidade, o compromisso e o envolvimento do 

corpo docente para seguir as determinações das diretrizes.  

 Portanto, a leitura crítica das diretrizes e a organização do currículo 

permitem o planejamento das ações educativas para a formação do assistente 

social, sendo de fundamental importância para o aprendizado dos fundamentos 

teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos da profissão.  

  Para entendermos esse processo de construção do atual projeto político 

pedagógico do Curso de Serviço Social na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), faz-se necessário resgatar elementos da história do curso de Serviço 

Social, o qual ocorre quase que de forma simultânea à construção histórica da 

UFPB. 
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  A década de 1950, na Paraíba, é marcada pelo surgimento de várias 

Escolas Superiores e a criação da própria Universidade. No momento em que 

se intensifica o processo histórico da criação do Ensino Superior no estado, 

observa-se a constituição dos cursos da área de ciências humanas, expressa 

inicialmente pela Faculdade de Filosofia e Faculdade de Direito. Já a 

Faculdade de Medicina fundada em 1951, desencadeia o processo de abertura 

dos demais cursos superiores, principalmente na área da saúde. 

Embora criada em 1951, com sede em João Pessoa, o curso da Escola 

de Serviço Social da Paraíba, só vai ser reconhecido como de ensino superior 

em 8 de junho de 1956 pelo Decreto nº 39.332, do então presidente Juscelino 

Kubitschek. Esta escola era mantida pela Sociedade Feminina de Instrução e 

Caridade, que apesar de seu caráter de instituição privada, contava com o 

apoio da Igreja e do governo do Estado. Ainda assim, ela enfrentava 

dificuldades financeiras, decorrentes da escassez de recursos, entretanto, ela 

sobreviveu às dificuldades, até ser federalizada. 

 A federalização da Universidade da Paraíba, só ocorre de fato em 1960, 

passando a ser denominada de Universidade Federal da Paraíba. Em 1973, o 

Conselho Universitário aprova a reformulação da estrutura acadêmica da 

UFPB, são lançadas as bases para a formação de Centros e Departamentos, 

segundo as áreas de conhecimentos. Nesse momento organizativo o Curso de 

Serviço Social foi absorvido, ainda que somente em 04 de abril de 1979 é que 

foi criado o Departamento de Serviço Social5.  Ressaltamos que o período da 

ditadura militar, constituiu o momento de renovação técnica e metodológica 

para o Serviço Social, seguindo a tendência nacional do ensino acadêmico, 

pois nessa conjuntura: 

 

[...] foi construído um modelo de universidade e um sistema de ensino 
que enfatizaram o objetivo de colocar a produção de conhecimento a 
serviço de seu projeto desenvolvimentista e o processo de formação 
acadêmica a serviço da qualificação de mão-de-obra para o mercado 

                                                           
5
 Informamos que até 1979 o Curso de Serviço Social funcionava em departamento conjunto com 

Ciências Sociais, o qual não contava  com curso de graduação. 
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de trabalho, funcionando, portanto, como elemento fomentador do 
processo produtivo. (NOGUEIRA, NEVES E PESSOA, 2008, p. 54) 

 

 Considerando essas determinações sócio-históricas e os embates no 

interior da categoria, o currículo de Serviço Social foi reestruturado em 1985, a 

partir das condições favoráveis postas pelo processo de democratização que o 

país vivenciava e pelo movimento de ruptura com o Serviço Social Tradicional 

que, nesse instante ganhava força.  

 Atualmente o Curso conta com a Graduação em Serviço Social (duas 

entradas diurno e duas noturno, anualmente, o que corresponde a 90 alunos 

ingressando a cada semestre), e o programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social a nível de Mestrado com duas áreas de concentração: Política Social e 

Fundamentação Teórico Prática do Serviço Social, além de  um Laboratório de 

Estudos e Práticas Sociais-LEPS, que organiza a realização dos estágios 

supervisionados obrigatórios e não-obrigatórios, em consonância com as 

experiências de pesquisa e a extensão, realizadas ao nível do Departamento.  

 O processo de construção do atual Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, foi implementado 

a partir de 2003, e se apóia em instrumentos legais de caráter contraditório, 

como: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 1996), sob a lógica do mercado de 

trabalho; e o Projeto Ético-político da profissão, que assume um compromisso 

com a classe trabalhadora. 

 Diante da reforma do Ensino Superior no fim da década de 90, que 

orienta as universidades numa perspectiva mercantil, de alcance de metas, de 

redução da carga horária dos cursos, de “aligeiramento” da formação, a partir 

da inserção de novas modalidades de ensino voltadas para o mercado de 

trabalho, o projeto de formação profissional em Serviço Social põe-se numa 

direção oposta, posto que suas diretrizes ético-políticas apontam para uma 

formação fundamentada no desenvolvimento da capacidade crítica de leitura e 

intervenção na sociedade, e não na observância de critérios mercantis. 
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 Esse embate é explicito quando em 2001, à revelia da categoria dos 

Assistentes Sociais, o MEC alterou as Diretrizes Curriculares suprimindo do 

documento, princípios peculiares à formação em Serviço Social, na direção 

indicada pelo projeto. 

 Apesar desses entraves, (de âmbito nacional) o projeto político 

pedagógico do curso de Serviço Social da UFPB, foi construído a partir de um 

esforço coletivo de docentes, estudantes e assistentes sociais, com o intuito de 

superar a fragmentação no processo ensino-aprendizagem. Seguindo as 

diretrizes, foi estruturado um currículo com três núcleos de fundamentação: 

histórico-metodológica da vida social; formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira; e fundamentos do trabalho profissional.  

 Tudo isso com o objetivo de desenvolver competências e habilidades 

para interpretação das demandas postas nos espaços sócio-ocupacionais, o 

que requer a compreensão do projeto profissional em sua totalidade e dos 

projetos societários subjacentes, para que esse assistente social possa atuar 

de acordo com a capacitação crítico-analítica e desenvolver sua competência 

técnico-operativa. Somente assim suas formas de pensar podem qualificar 

suas formas de agir, e a partir disso buscar novas possibilidades de ação 

profissional. Esses são os desafios para a formação profissional 

contemporânea. 
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CAPÍTULO III: 

 

NATUREZA DAS INSTITUIÇÕES DISPOSTAS PARA O 

ESTÁGIO E IDENTIFICAÇÃO DOS ASSISTENTES 

SOCIAIS SUPERVISORES DE CAMPO 
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3.1  NATUREZA DAS INSTITUIÇÕES DISPONIBILIZADAS PARA O  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE SERVIÇO SOCIAL NO PERÍODO 2010.1 

DA UFPB 

 

 

 

 Nesta parte pretende-se analisar o perfil e a natureza, das instituições 

campos de estágio em que os alunos estagiários e os assistentes sociais 

supervisores realizam as suas atividades, contudo, não se pretende aqui 

realizar um histórico exaustivo e um estudo minucioso das políticas sociais que 

são base de existência da maioria das instituições citadas, visto que o objetivo 

deste trabalho é analisar as condições objetivas e subjetivas nas quais ocorrem 

o processo de ensino e aprendizagem no contexto atual do Estágio 

Supervisionado, a partir dos compromissos ético políticos do Serviço Social.  

 Os campos de estágio do Curso de Serviço Social da UFPB estão 

alocados em vários espaços institucionais de diferentes campos das políticas 

sociais. Diante disso, para efeito de apresentação, as instituições de estágio 

serão agrupadas de acordo com as áreas das políticas sociais pelas quais 

essas instituições respondem, tendo em vista que essa forma permite blocá-las 

de acordo com a natureza de suas atividades. 

 

3.1.1 OS CAMPOS DE ESTÁGIO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTES À ÁREA DA SAÚDE 
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As Instituições pertencentes à área da saúde correspondem aos 

seguintes hospitais: Instituto Cândida Vargas, Complexo Hospitalar Clementino 

Fraga, e Hospital General Edson Ramalho, nos quais estavam distribuídos a 

grande maioria dos estagiários.  

Portanto, as instituições da área da Saúde, enquanto espaço de Estágio 

representa o maior campo de estágio, por agrupar uma maior quantidade de 

alunos estagiários, cerca de 66,7%. Esse dado está relacionado ao fato de que 

as instituições de saúde também tem se constituído um campo bastante 

representativo de inserção do assistente social. Até os anos de 1990, as 

instituições de saúde chegaram a representar, em algumas regiões do País, o 

espaço sócio-ocupacional mais significativo para a profissão. 

Um fator determinante da maior demanda dos estagiários para o campo 

hospitalar está relacionado à necessidade dos alunos contarem com horários 

mais flexíveis, sobretudo, no caso dos alunos que trabalham e realizam seu 

curso no turno da noite, tendo em vista as possibilidades oferecidas por esses 

campos para adequação dos horários do seu estágio aos de trabalho.  

Os campos de estágio, na área da saúde, apresentam amplas 

possibilidades para diversos objetos de estudos, que podem ser realizados 

pelos estagiários de Serviço Social, pois, eles denotam uma realidade bastante 

complexa sobre a vida social da população e sobre a Política Social de Saúde6 

do nosso país. Todos os objetos inerentes a essas temáticas, como a todas as 

outras, supõem que esteja contextualizada ao modo de produção e 

organização do Estado e da Sociedade, atentando para as dificuldades e os 

desafios que permeiam a realidade social e que compõem, portanto, a questão 

social.  

                                                           
6
 Para um estudo mais aprofundado sobre o tema, podemos dispor de literatura, como: 

VASCONCELOS,A. M. A prática do Serviço Social. Cotidiano, formação e alternativas na área 

da saúde. São Paulo: Cortez, 2002. BRAVO, M. I. S. Serviço Social e reforma sanitária: lutas 

sociais e práticas profissionais. São Paulo/Rio de Janeiro: Cortez/ Ed. Da UFRJ, 1996.  

BRAVO, M. I. S. As políticas brasileiras de seguridade social: saúde. Capacitação em Serviço 

Social e Política Social, módulo 3. Brasília: UnB/CEAD, 2000. 
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A busca de um sistema de saúde universal e de qualidade tem sido um 

desafio de várias gerações, porém destacamos as lutas pela Reforma Sanitária 

que se intensificaram a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 

e, posteriormente, passaram a integrar as discussões dos princípios que 

ganharam corpo na Constituição Federal em 1988. Contudo, o arcabouço 

jurídico para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) só veio a se 

consolidar com a criação da Lei Orgânica da Saúde (LOS - Lei nº 8.080 de 19 

de setembro de 1990) e também da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

esta última estabelece a participação popular e o financiamento para a saúde. 

 Os princípios e diretrizes do SUS foram os eixos estruturais que 

serviram de base para muitas propostas de intervenção nas políticas públicas 

da saúde, como a instituição do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - 

PACS integrado ao Programa de Saúde da Família – PSF, que marcaram a 

década de 1990, objetivando aproximar a comunidade dos postos de saúde. As 

Normas Operacionais Básicas - NOB e a Norma Operacional de Assistência à 

Saúde – NOAS também absorveram as diretrizes da descentralização e 

hierarquização permitindo uma maior estruturação nas formas de gestão do 

sistema de saúde, principalmente para a condução do nível de atenção básica. 

Elas apontaram à necessidade de se trabalhar as realidades regionais, para 

além da assistência médica, da vigilância sanitária e epidemiológica. 

 Todavia o quadro de desmonte e minimização do Estado brasileiro 

aprofundado nos anos seguintes à promulgação da Lei Orgânica da Saúde, 

tornado cada vez mais complexo diante dos reflexos do processo de 

reestruturação do Capital nos anos de 1990 e 2000, vai configurar uma 

profunda incapacidade de garantir os direitos instituídos pela Constituição de 

1988. Este quadro expressou o movimento do ideário neoliberal7 na 

particularidade brasileira. 

                                                           
7
 Essa temática também tem sido tratada, com muita propriedade por: LAURELL, A. C. (Org.) 

Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: CEDEC/Cortez, 1995.  HUSSON, M. 

Miséria do Capital. Uma crítica ao neoliberalismo. Lisboa, Terramar, 1999.  BEHRING, E. R. 

Brasil em contra-reforma. Desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 

2003. SADER, E. GENTILLI, P. (Orgs.). Pós-neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

NETTO, J. P. Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. São Paulo: Cortez, 1993. OLIVEIRA, F. 
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Por tudo isso o SUS tem enfrentado sérias dificuldades inerentes a 

gestão, ao financiamento, aos recursos humanos e à qualidade dos serviços 

em geral, o que pode ser comprovado pela crise dos serviços de atenção 

médica, que sub-especializa e burocratiza o atendimento, manifestada na 

desorganização dos hospitais e ambulatórios. Entendemos que se trata de 

determinações históricas que incidindo sobre o Estado, precarizam a política 

social e debilitaram o processo de funcionamento do SUS. Devemos considerar 

que essa problemática que caracteriza o setor da saúde no país, ainda carrega 

dimensões regionais, que afetam de modo peculiar a área hospitalar. 

A situação crítica das unidades de saúde, principalmente dos serviços 

de emergência hospitalar, podem ser considerados como caóticos, já que se 

constitui como uma das áreas do hospital que apresenta maior complexidade 

diante do grande fluxo de usuários e, por conseguinte, de atividades de 

profissionais.  O grande volume de demanda mediante a limitada capacidade 

de atendimento acaba por gerar um dos principais problemas que os 

trabalhadores da saúde enfrentam - a superlotação nos hospitais. Isso se deve 

ao precário funcionamento das unidades básicas de saúde, forçando os 

usuários a acessar as unidades de alta e média complexidade para verem seus 

problemas de saúde resolvidos. Esse fenômeno intensifica a demanda de 

trabalho tornando-se superior à capacidade de resposta da equipe profissional. 

Somado a isto, temos a inadequação do espaço físico e a insuficiência de 

recursos para atender e acomodar todos os usuários, resultando na constante 

presença de pacientes internos, acomodados em macas nos corredores.  

 É nesse quadro, que o exercício profissional do Assistente Social 

desenvolve-se, em meios aos conflitos inter-profissionais, sendo recrutado 

pelas instituições para amenizar a tensão social, sobretudo, para dar 

resolutividade a situações emergenciais, com vistas à garantia de direitos, 

ainda que nem sempre tenha respeitado seu projeto profissional. 

A partir da Resolução nº 218, de 6/3/1997, do Conselho Nacional de 

Saúde, que reconhece a categoria de assistentes sociais como profissionais de 
                                                                                                                                                                          
PAOLI, M. C.(Orgs.). Os sentidos da democracia. Petrópolis: Vozes, 1999. SOARES, L. T. Os 

custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: Cortez, 2000. 
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saúde, aumentou a preocupação com a definição da atuação do Assistente 

Social na Saúde, favorecendo a elaboração dos “Parâmetros para a Atuação 

de Assistentes Sociais na Saúde”, os quais incorporaram as discussões e 

sistematizações das deliberações do 36º e 37º Encontro Nacional CFESS / 

CRESS, e tem como finalidade referenciar a intervenção dos profissionais de 

Serviço Social nesta área, a partir de orientações gerais sobre as respostas 

profissionais a serem dadas pelos assistentes sociais às demandas mais 

freqüentes.  

 

Na saúde, a grande bandeira continua sendo a implementação do 
projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos 
setenta. Este projeto tem relação direta com o projeto profissional dos 
assistentes sociais. Identificar os impasses para a efetivação desses 
projetos deve ser uma preocupação central. Assim, compreende-se 
que cabe ao Serviço Social – numa ação necessariamente articulada 
com outros segmentos que defendem o aprofundamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) – formular estratégias que busquem reforçar 
ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito 
social à saúde, atentando que o trabalho do assistente social que 
queira ter como norte o projeto-ético político profissional tem que, 
necessariamente, estar articulado ao projeto da reforma sanitária 
(CFESS, 2009, p. 14). 
 

 

Diante do exposto entendemos que o assistente social na área da saúde 

tem um importante papel na defesa dos princípios e diretrizes democráticas do 

projeto sanitário do SUS, e na luta pela democratização de novos espaços 

profissionais, como a administração hospitalar e a gerência de recursos 

humanos, por exemplo.  

A partir da observação da realidade empírica e do contato com os 

profissionais de Serviço Social, entendemos que somente a percepção clara do 

profissional sobre o sentido da utilidade social do trabalho que realiza, propicia 

uma qualidade satisfatória das atividades da profissão, que resulta da 

mediação do conhecimento e do desenvolvimento de habilidade, incluindo o 

esforço pessoal, frente às atividades de saúde inclusive as de humanização.  

A atuação profissional nos serviços de saúde, na área hospitalar exige 

um amplo conhecimento sobre o conjunto das necessidades envolvidas no 
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cotidiano dos usuários. O domínio deste saber engloba exigências tais como: 

pensar rápido, ter agilidade nas providências, competência e capacidade de 

resolutividade dos problemas emergentes. O que se constitui em um desafio 

para estagiários, e requer mais atenção dos supervisores de campo de estágio. 

Portanto, o papel do assistente social na saúde está ligado, sobretudo, à 

defesa e efetividade dos direitos, e à humanização e viabilização do 

atendimento.  

 
 

 
 
 
 
 

3.1.2   O CAMPO DE ESTÁGIO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE À ÁREA SÓCIO JURÍDICA 

 
 

Segundo Boaventura de Souza Santos (1997), além dos órgãos 

vinculados ao Poder Judiciário também fazem parte do sistema sócio-jurídico 

os órgãos do Poder Executivo e do Ministério Público, que juntos se articulam 

no sentido de permitir a aplicação, execução e fiscalização das leis, ou seja, 

são aquelas estruturas institucionais que compõem o sistema de administração 

da justiça.  

Destacamos aqui, entretanto, o Poder Judiciário, cujas instituições 

servem como campo de estágio curricular para estudantes de Serviço Social da 

UFPB, sua função é denominada de jurisdicional, e equivale à jurisdição que se 

opera através do processo judicial. Assim, sua atividade exclusiva é aplicar a 

lei e solucionar as lides, litígios ou conflitos. 

 Além disso, é importante destacar que a estrutura do Poder Judiciário 

brasileiro contempla as justiças federais e estaduais e sua organização está 

estabelecida na Constituição de 1988, nos Artigos 92 a 126, que firma entre 

outras conquistas a autonomia administrativa e financeira do judiciário em 

relação ao executivo.  
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 Dessa forma, relaciona-se as principais instituições constitutivas do sistema 

sócio jurídico da Capital, que são disponibilizadas como campos de estágio de 

diversos cursos, inclusive do Curso de Serviço Social da Universidade Federal 

da Paraíba, nesse primeiro semestre de 2010. Nesse espaço institucional 

foram inseridos cerca de 24% dos estagiários. 

  O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) é o órgão superior do Poder 

Judiciário do Estado da Paraíba, que funciona como Tribunal Pleno integrado 

por todos os seus membros, pois, a ele compete julgar e processar, questões 

criminais e de responsabilidades referentes aos secretários de Estado, ao vice-

governador, aos deputados, à Defensoria Pública, Prefeito municipal, Auditor e 

juiz da Justiça Militar, ressalvando as competências da Justiça Eleitoral.  

Além disso, conforme o Art. 96 da Constituição Federal de 1988 são 

competências privativas dos tribunais, dentre outras, prover os cargos de juiz 

de carreira da respectiva jurisdição, propor a criação de novas varas judiciárias, 

e organizar o funcionamento do judiciário estadual. No interior do Tribunal, 

destacamos o Fórum Cível da Capital (Desembargador Mário Moacir Porto): 

este fórum presta serviço jurisdicional para toda a população paraibana, 

contém os Juizados Especiais, o Juizado do Consumidor, a Vara de Conflitos 

Agrários, a Vara de Registro Público, a Turma Recursal, as Varas de Famílias, 

as Varas de Fazenda, o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

É este Fórum que disponibiliza estágio supervisionado de Serviço Social, 

especificamente no setor denominado de “psicossocial”, que dispõe de 

assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, que auxiliam nas Varas da 

Família, em relação aos processos litigiosos de guarda de filhos, pensão de 

alimentos e regulamentação de visitas, processos de Separação e Divórcio 

litigioso e consensual, Tutela, Curatela, Interdição, Busca e Apreensão, e Carta 

Precatória.  

O Juizado da Infância e Juventude ou Complexo da Infância e Juventude 

que também conta com estágio supervisionado de Serviço Social, contêm duas 

varas privativas para interpretar e aplicar as leis relacionadas, destacando-se o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e assim, trata dos processos 

jurídicos referentes ao Ato Infracional e à Adoção. 

 A Primeira Vara Privativa da Infância e Juventude responsabiliza-se 

pelos processos especificamente cíveis, possuindo uma Coordenadoria 

Psicossocial de ações voltadas para a Família Substituta e para o Abrigo, para 

crianças em situação de abandono. Assim, essa vara subdivide-se em: Setor 

de Adoção (Nacional e Internacional); e o Setor de Guarda, Tutela e 

Destituição do Poder Familiar. 

 A Segunda Vara Privativa da Infância e Juventude é composta pela 

Coordenadoria Psicossocial que dispõe de uma equipe interprofissional 

formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que tem as ações 

voltadas para as áreas infracional e criminal, execução e acompanhamento de 

medidas sócio-educativas. Essa vara foi criada em 1996, quando foi 

identificada a necessidade de destinar uma vara para os adolescentes em 

conflito com a lei, garantindo a eficácia dos artigos 115 ao 121 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 Compete à segunda vara a responsabilidade de fazer com que a medida 

sócio-educativa determinada pelo juiz (sentença de acordo com o Artigo 112 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), seja cumprida integralmente 

para que seja possível “ressocializar” os jovens que cometem ato infracional, 

garantindo também acompanhamento social e psicológico, além de 

supervisionar a freqüência escolar. Em situações de contravenção, 

dependendo de qual seja, é necessário encaminhá-lo para uma das extensões 

do Juizado. Quando a medida é Internação, o infrator é conduzido para o 

Centro Educacional do Adolescente (CEA), onde o jovem fica interno sob 

regime privativo de liberdade.  

 A inserção do assistente social na área sócio-jurídica tem como 

atribuição fundamental produzir os subsídios necessários para a decisão 

judicial, no que se refere à Justiça da Infância e Juventude e da Família, 

através de estudo e perícias sociais, laudos e pareceres, que possam contribuir 
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para o acompanhamento, orientações e visitas, objetivando o acesso e a 

garantia dos direitos conquistados socialmente. 

 A intervenção desse profissional se dá basicamente de acordo com a 

determinação judicial, interferindo naquelas questões que apresentem 

complexidades, na perspectiva de subsidiar a decisão judicial, assessorando o 

magistrado diante da necessidade de realizar “esclarecimento de quem possui 

formação específica na área do relacionamento humano e das contradições 

sociais, entre outras, que são da competência do Serviço Social.” (PIZZOL, 

2005, p. 135). Pois, o juiz ao necessitar que os fatos sejam esclarecidos por 

meio de provas documentais, testemunhais ou periciais, requisita ao assistente 

social a elaboração de estudo social8, emissão de relatórios, laudos e 

pareceres. 

O fato é que a prática do Serviço Social representa “um fator 

determinante na conclusão de uma discussão judicial” (FREITAS, 2003, p. 35). 

A intervenção desse profissional pode, pois, ocorrer por meio de duas 

situações: primeiro, como perito que observa, investiga e diagnostica a partir da 

perícia social, cuja constituição abrange a realização do estudo social e a 

elaboração do parecer técnico, com vistas a ser utilizada como meio probatório. 

A segunda situação refere-se ao profissional executor, acompanhando, 

orientando e encaminhando os usuários de acordo com o caso, com vistas à 

mudança da realidade constatada, ou ainda realizando um trabalho de 

prevenção. Todavia, quando essas ações são realizas em uma perspectiva 

mais conservadora ou limitada, os assistentes sociais acabam por restringirem-

se à excussão de tarefas ou apenas à realização do estudo social, que se 

limitam ao cumprimento de tarefas em atendimento às determinações do 

cotidiano das atividades judiciais. 

Apesar desse condicionamento, o assistente social sócio-jurídico 

dedicam-se à viabilização do acesso aos direitos, “oferecendo ao juiz, 

                                                           
8
 O Estudo Social, conforme a Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão, é definido como 

“estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto aos 

órgãos da administração pública”. Mas, o assistente social também utiliza para planejar 

intervenções e demonstrar a situação sobre uma realidade investigada. 



 

101 
 

alternativas de aplicabilidade da sentença, além de informações sobre 

denúncias de violação de direitos humanos às autoridades judiciais e aos 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente” (CFESS, 2002, 

p. 39). A partir desses elementos é possível compreender as particularidades 

que incidem na atuação do Serviço Social nesse campo. 

 

3.1.3 O CAMPO DE ESTÁGIO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE À ÁREA DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  
 

A Assistência Social foi elevada à categoria do direito, a partir da 

Constituição Federal de 1988, que a situou no âmbito do tripé da Seguridade 

Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social), como sendo dever do 

Estado e direito do cidadão. Ainda assim, a assistência não possui caráter de 

universalidade, tendo em vista que ela é destinada para quem dela necessitar, 

independente de contribuição do assistido. Portanto, é uma política pública 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – (LOAS – Lei nº 

8.742/1993). Dessa forma, na medida em que é transformada em uma política 

de caráter nacional, passa a oferecer condições para a superação de suas 

características de ações pulverizadas e focais, que sempre marcaram os 

programas assistenciais.  

No artigo 4º da LOAS, a Assistência Social é assim definida:  a política 

social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 

pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à 

Seguridade Social. 

Nesse sentido, a partir de 2005 foi implementado o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), que, a exemplo do SUS, descentraliza 

(municipalizando) as ações na área. Segundo o Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, que coordena as ações de Assistência, foram 
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criados, no País, mais de 5.000 centros de referência de assistência social 

(CRAS) e outros centros de referência especializados. O que ampliou o 

mercado de trabalho para os profissionais de Serviço Social na área, apesar da 

precariedade nas relações empregatícias. 

Os campos de estágio nesta área pertencem à Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDES), esta que é responsável pela experiência do 

aluno na área da Política de Assistência Social, no município de João 

Pessoa/PB. Nesse complexo institucional desenvolve-se, entre outros, os 

programas Bolsa Família, e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), além do funcionamento da rede sócio-assistencial de organização dos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Essa instituição vem 

assegurar que os princípios da LOAS sejam postos em prática, seguindo as 

normas e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Dessa 

forma e diante da crescente demanda da população por serviços assistenciais, 

o campo da Assistência Social tem se fortalecido como um dos grandes 

espaços sócio-ocupacionais de profissionais e estagiários de Serviço Social. 

Na política de Assistência Social, o assistente social atua como gestor e 

executor dessa política, articulando o sistema de proteção social garantido pela 

Constituição (educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência e assistência social) através de programas e projetos sociais, na 

luta pela superação da desigualdade social e pela igualdade de condições. 

 

 

 

3.1.4 O CAMPO DE ESTÁGIO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

SERVIÇO SOCIAL CORRESPONDENTE A ÁREA DAS ORGANIZAÇÕES 

NÃO GOVERNAMENTAIS 
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A instituição que, no período da pesquisa, configura-se como campo de 

estágio representativa das Organizações Não Governamentais (ONG)9 sem 

fins lucrativos, é a Casa Pequeno Davi, fundada em 1985, cujo objetivo é, 

desenvolver atividades educacionais, artísticas e de lazer com crianças e 

adolescentes em bairros da periferia da grande João Pessoa. O seu projeto 

visa oferecer uma abordagem sócio-educativa, tendo como base de orientação 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, na perspectiva de assegurar o 

desenvolvimento físico, psíquico e social. 

Ao longo da história, tem sido marcante a presença da prática do 

Serviço Social no setor privado que atua na prestação de serviços sociais, 

todavia, com a crescente demanda do mercado de trabalho por assistentes 

sociais na esfera do Terceiro Setor10, faz-se necessário uma análise dentro de 

uma perspectiva crítica sobre as implicações sócio-políticas desse setor. 

 Apesar do maior empregador ainda ser o Estado, existe uma forte 

tendência de abertura para novos postos de trabalho em outras esferas, como 

nas Organizações Não Governamentais. Devemos observar que o crescimento 

deste chamado terceiro setor é um fenômeno derivado de estratégias do 

projeto neoliberal para reduzir o papel do Estado na sua capacidade de dar 

respostas às seqüelas da Questão Social. Ocorre com isso uma 

desresponsabilização do Estado para com a intervenção social, resultando 

numa “autoresponsabilização” dos sujeitos da sociedade civil, somada a 

desobrigação do capital, na garantia dos direitos, historicamente conquistados. 

Isso resulta na re-filantropização, dessa ação voluntária, que, quando realizada 
                                                           
9
 Ver literatura sobre o assunto: MONTAÑO, C. Terceiro Setor e a questão social. Crítica ao 

padrão emergente de intervenção social. São Paulo, Cortez, 2002. YAZBEK, M. C. Terceiro 

Setor e despolitização. Inscrita. Brasília: CFESS, jul. 2000. GOMES, A. L. A nova 

regulamentação da filantropia e o marco legal do terceiro setor. Serviço Social e Sociedade. 

São Paulo: Cortez, n. 61, Nov. 1999. GUSMÃO, R. A ideologia da solidariedade. Serviço Social 

e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 62, mar. 2000. KAMEYAMA, N. Filantropia empresarial e 

entidades da sociedade civil. Capacitação em Serviço Social e Política Social, módulo 4, 

Brasília, UnB/CEAD, 2000. 

10
 Terceiro Setor: constitui o conjunto formado por organizações não governamentais, sem fins 

lucrativos, e que podem ter objetivos e atuações bastante diversificadas, - entidades 

filantrópicas, fundações empresariais, instituições religiosas, assistencialistas, e ONG’s que 

defendem diversos segmentos sociais objetivando a melhoria de uma determinada situação de 

risco social, ou até mesmo a melhoria da qualidade de vida da população. 
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por organizações empresariais, são tratadas legalmente pelo próprio Estado 

como “responsabilidade social” e quando realizada por indivíduos são tratados 

como resultantes da “consciência cidadã”. 

Esses fenômenos resultam na despolitização dos conflitos sociais 

dissolvendo as lutas de classes - contra a Reforma do Estado – com o objetivo 

de transitar para supostos acordos entre sociedade civil, Estado e 

Empresariado, a partir do desenvolvimento de atividades compartilhadas no 

atendimento de situações circunstanciais e localizadas. Com isso, as respostas 

às necessidades sociais transitam do direito de cidadania universal para a 

esfera da solidariedade individual ou grupal. Tudo isso tem gerado um 

processo de desestruturação da Seguridade Social estatal. 

 Essa perspectiva de distanciar o Estado de suas responsabilidades de 

intervenção na Questão Social e transferi-las para a sociedade civil, inclusive 

para o Terceiro Setor, são intensificadas principalmente a partir da propalação 

da idéia de que através das ONG’s  a intervenção social se dá de forma mais 

eficaz e rápida do que acontece através da burocracia de um Estado tido como 

ineficiente e corrupto. Todo esse processo constitui formas de legitimar e gerar 

uma maior aceitação do projeto neoliberal. 

Todavia, o Terceiro Setor é visto como um campo promissor para os 

assistentes sociais. Pesquisa realizada em 2005 pelo CFESS mostra que dos 

74 mil assistentes sociais com registro no referido conselho, 6% a 7% estavam 

empregados em postos nas Organizações Não-Governamentais (ONGs). 

Contudo, essa abertura de mercado profissional dá-se sob a forma de 

trabalhos temporários e precarizados, com salários baixos, além disso, “[...] o 

mercado de trabalho aberto no ‘terceiro setor não parece compensar, sob 

nenhuma aspecto, [porque pode significar] a retração do mercado na órbita 

estatal para o Serviço Social.” (MONTAÑO, 2002, p. 249). 

 

3.2 PERFIL DO ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR DE CAMPO DE 

ESTÁGIO À LUZ DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO 
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Os dados da pesquisa confirmam a histórica tendência da 

predominância de profissional do sexo feminino, na composição da categoria, 

uma vez que 100% dos Assistentes Sociais supervisores de campo 

entrevistados são mulheres.  

A justificativa dessa característica do Serviço Social como uma profissão 

eminentemente feminina deve-se a suas origens, com raízes em iniciativas do 

apostolado social da Igreja Católica, cujos dirigentes preocupavam-se com as 

consequências da sociedade industrial a partir das décadas de 1920 e 1930. 

Assim, a presença do feminino no Serviço Social dar-se a partir da intervenção 

da Igreja na questão social, advinda da requisição da “ação benévola e 

caridosa de senhoras e moças da sociedade” como explica Iamamoto & 

Carvalho (2003, pp. 218-219): 

[...] [um] aspecto relacionado à base social inicial do Serviço Social e 
sua influência sobre as formas de intervenção nos meios populares: o 
fato de constituir-se num movimento quase exclusivamente feminino. 
Observa-se, aqui, que a forma de intervenção junto à população 
cliente guarda relação ao tipo de educação familiar e religiosa a que 
estão sujeitas essas moças da sociedade: o recalque dos elementos 
materiais em função de valores espirituais, a vigilância e repressão 
em relação aos instintos, a infantilização etc. Esses elementos de 
autoritarismo e castração de sua educação se reproduzem no trato 
com a população, que passa a ser objeto de sua assistência: 
autoritarismo, infantilização, intransigência com o que consideram 
irracional ou imoral no seu modo de vida.  

 

 Essa influência era baseada no humanismo cristão que permeava a 

formação profissional de mulheres provenientes de segmentos da burguesia 

que tinham a “vocação” e as qualidades naturais do comportamento feminino, 

exigidos pelo sistema de ensino da Igreja e das obras sociais.  

 Pois, na sua origem o “Serviço Social se caracteriza, assim, por ser um 

movimento ao qual se dedicam mulheres de famílias abastadas, reunidas a 

partir de seu relacionamento e militância no meio católico.” (IAMAMOTO & 

CARVALHO, 2003, p. 216). Fator que marcou a profissão como 

tradicionalmente feminina.  

 Contudo, devido ao processo de laicização da profissão, bem como da 
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ruptura com o Serviço Social Tradicional, este perfil vem sendo modificado na 

contemporaneidade, ainda que se mantenha uma predominância de mulheres 

na profissão. 

 Essa larga presença da mulher no Serviço Social também esta 

relacionada ao forte partriarcalimo que caracterizou a nossa sociedade, a partir 

do qual os cargos de comando eram sempre ocupados por indivíduos do sexo 

masculino, ficando reservadas para as mulheres as atividades de ajuda e apoio 

humanitário ou de execução de atividades demandadas pelos postos de poder. 

Enfatizava-se no papel da mulher o instinto de mãe cuidadosa e responsável 

pelo bem-estar e êxito da família. Sendo essa pessoa sensível e cuidadosa 

também lhe é designado o papel da caridade e assistência aos necessitados. 

Com o avanço do papel da mulher, fruto de suas lutas e conquistas, ela 

entra no âmbito universitário, principalmente no campo das Ciências Sociais 

que impulsionaram o seu ingresso na área das Ciências Humanas, migrando 

posteriormente, para os cursos de outras áreas fora das humanistas. Ainda que 

essa entrada das mulheres, em geral, na Universidade, represente uma quebra 

dos padrões patriarcalistas, a entrada do curso do serviço social e, por 

conseguinte, do seu contingente de mulheres, na academia expressou muito 

mais a necessidade de uma profissionalização qualificada da prática da 

assistência social, tomada, naquele momento, como uma prática de interesse 

da sociedade capitalista  

Quanto ao perfil das Assistentes Sociais Supervisoras de Campo, 

constatou-se serem relativamente jovem, 33,3% tem entre 25 e 30 anos 

enquanto, 66,7% têm entre 31 e 35 anos.  Isso denota a presença nas 

instituições de assistentes sociais que concluíram a graduação no período 

entre 2001 e 2007, ou seja, que tiveram acesso a um ensino baseado nas 

diretrizes curriculares de 1996, e cursaram disciplinas abordando conteúdos 

mais contemporâneos, nas quais puderam participar de um debate mais 

atualizado sobre a questão social e uma postura crítica sobre as dimensões 

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política do Serviço Social.  

 Também foi constatado, que 83,3% dessas profissionais são formadas 
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pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), uma unidade de ensino pública 

que possibilita a prática da pesquisa, a participação na extensão universitária, 

junto às comunidades locais da cidade de João Pessoa.  

Outro aspecto levantado que identifica os supervisores foi sobre as 

condições de sua vinculação contratual, com a instituição de estágio, na qual 

se insere, cujos dados contam no gráfico abaixo:  

 
 

GRÁFICO 1 – Dados de identificação das Assistentes 
Sociais supervisoras de campos de estágio 
entrevistadas, quanto à forma de inserção no mercado de 
trabalho. 

 
 

 

 FONTE: Primária                       João Pessoa, Julho de 2010.       

 

Estas profissionais foram inseridas no mercado de trabalho entre os 

anos de 2002 e 2009, sendo admitidas da seguinte forma: 50% delas através 

de concurso público, 33% sem realização de concurso público, ainda que seus 

contratos sejam em regime celetista (CLT); 17% estão sob contrato temporário, 

realizado por meio de indicação, o que demonstra a existência de 

apadrinhamento no processo de contratação dos assistentes sociais. 

Portanto, as relações contratuais acima descritas revelam, ainda que em 

nível minoritário, persistem formas precarizadas de inserção dos profissionais, 

no mercado de trabalho. Ressalta-se que o processo de precarização 

(procedimentos e critérios de contratação não permanentes) que atinge aos 
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Assistentes Sociais é o mesmo que afetam os demais trabalhadores, quais 

sejam: contratos temporários, terceirizados e prestação de serviços, os quais 

eliminam os benefícios, historicamente conquistados pelos trabalhadores como 

contratos coletivos, seguro desemprego, férias e descanso remunerado. 

Sabemos que de acordo com Art. 37 da Constituição Federal11 o 

exercício de cargo público está condicionado à inserção através de Concurso, 

na ausência deste, deverá haver uma seleção simplificada também pública. Já 

a indicação só é legítima apenas nos casos de cargo de confiança com 

comprovação de compatibilidade técnica e contrato por tempo determinado. 

Considerando que a precarização do trabalho do assistente social inclui 

formas contratuais e condições de trabalho, foi investigado os níveis salários 

dos profissionais supervisores campo.  

 

 

GRÁFICO 2 –Dados de identificação das Assistentes 
Sociais supervisoras de  campo de estágio entrevistadas, 
quanto à faixa salarial. 

  

                                                           
11

 O artigo 37, inciso II da Constituição Federal estabelece que: “a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração;” e sentencia ainda no inciso IX: “ a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” 
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Fonte Primária                                   João Pessoa, Julho de 2010.     

   

Através do gráfico 2 podemos perceber que cerca de 83% das 

Assistentes Sociais entrevistadas  estão na faixa salarial de 1 a 3 salários 

mínimos12, enquanto apenas 17% percebem rendimentos entre 3 e 6 salários 

mínimos. Isso demonstra que a profissão de Serviço Social se comparar seus 

níveis salariais com outras categorias não pode ser considerada 

satisfatoriamente bem remunerada, isto se deve principalmente a inexistência 

do piso salarial. 

Considerando os baixos níveis salariais dos assistentes sociais, na 

década de 1980, a categoria mobilizou-se em defesa de um Projeto de Lei, que 

tramitava no congresso propondo um piso salarial de 10 (dez) salários mínimos 

e 06 (seis) horas de trabalho, além de condições dignas para contratação de 

Assistente Social, tendo, porém, sido vetado na íntegra pelo então Presidente 

da República José Sarney. A derrota da medida deveu-se, além de outras 

razões, ao contexto sócio-político de crise econômica do país, o que fez com 

que as lutas por garantias salariais tenham tido morosa negociação e, por 

vezes, não tenha tido êxito.  

 Por diversas vezes, a categoria se mobilizou e se organizou objetivando 

a aprovação de um piso salarial, sem conseguir alcançar seu intento. A 

inexistência de piso não é, contudo, peculiaridade do Serviço Social, atinge 

também outras profissões. 

Embora os conselhos de fiscalização profissional não tenham poderes 

legais para regulamentação de piso salarial, o Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS), atendendo aos interesses gerais dos Assistentes Sociais e às 

novas formas de prestação de serviços, instituiu a Tabela Referencial de 

Honorários de Serviço Social – TRHSS, na Resolução CFESS 418/2001, que 

estabelece o valor da hora técnica, fixando o valor mínimo a ser cobrado, 

quando se tratar de livre negociação. Com essa estratégia é posto o que 

                                                           
12

  No período da coleta de dados, entre junho e agosto de 2010, o salário mínimo no país 

estava estabelecido em R$ 510,00.  
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serviria de parâmetro para prestação dos serviços profissionais do Assistente 

Social (consultoria, assessoria, parecer social entre outros), que trabalha sem 

vínculo empregatício.  

É importante enfatizar que a média salarial do Assistente Social depende 

da área de atuação, da experiência do profissional, assim como do tipo de 

empregador e da região em que está lotado. O Assistente Social pode estar 

inserido em diversas áreas de atuação, com diferentes realidades sociais. 

Como a maior parte da categoria ainda se constitui de empregados do setor 

público, o valor do salário vai sofrer interferência das realidades municipais e 

estaduais. 

No contexto dos espaços ocupacionais é possível verificar o tempo de 

experiência profissional para fazer uma relação com a experiência de 

supervisão, a pesquisa procurou levantar o tempo de trabalho dos supervisores 

nos setores em que desenvolvem suas atividades. 

O fato é que 83% dos profissionais, ainda que contando com pouco 

tempo de trabalho na instituição (entre 1 a 5 anos), já possui uma razoável 

experiência - conhecem a realidade histórica, “dominam” as normas, os 

procedimentos e o atendimento ao público – suficiente para se disponibilizarem 

como supervisores de estagiários de Serviço Social. Enquanto 17% já possuem 

um tempo de trabalho entre 6 e10 anos, oferecendo uma experiência 

profissional que enriquece o processo da supervisão de estágio. 

O tempo de trabalho desses profissionais nas instituições constitui um 

dos dados importantes para a análise da capacitação profissional continuada, 

requisito para uma atuação condizente com os compromissos ético-políticos 

dos profissionais. 

 

 

GRÁFICO 4 – Dados de identificação das Assistentes Sociais 

supervisoras de campo de estágio entrevistadas, quanto à 

realização de capacitação profissional. 
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 FONTE: Primária                                     João Pessoa, Julho de 2010.       

 

A maioria das entrevistadas informou ter realizado alguma forma de 

capacitação profissional, ou de alguma pós-graduação, 50% fizeram 

Especialização majoritariamente na área de Saúde Pública, 33% afirmam 

participar de eventos na área profissional, como congressos e seminários, e 

17% concluíram o mestrado na área de Serviço Social.  

 A capacitação continuada tem sido posta nos debates como sendo de 

importância vital para um profissional, comprometido com um projeto ético-

político, devendo-se considerar que a formação profissional está voltada: 

 

Acima de tudo, [para] um Assistente Social que seja comprometido 

com a sua capacitação permanente que invista em sua formação 

intelectual, cultural e que acompanhe a dinâmica histórico-conjuntural 

dos processos sociais, extraindo dos mesmos, propostas de trabalho, 

contidas na contemporaneidade enquanto transformações e 

possibilidades (CANTALICE, 2002, p. 114). 

 

 Também é importante apreender que os impactos sociais advindos das 

reconfigurações da sociedade contemporânea, que envolvem as práticas 

sociais e os agentes que coexistem neste contexto, acabam por incidir na ação 

dos profissionais de Serviço Social. A conjuntura sempre demanda aos 

assistentes sociais a revitalização de debates profissionais sobre as 
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particularidades emergentes em seu âmbito de trabalho, tanto em nível 

nacional quanto municipal, requisitando novas formas de intervenção frente aos 

contornos históricos e dimensões político - ideológicas do Estado Brasileiro. 

 O Código de Ética de 1993, no seu Artigo 2º, alínea f, estabelece como 

direito e responsabilidade do Assistente Social o “aprimoramento profissional 

de forma contínua [...]”. Além disso, o sucesso profissional está muitas vezes 

ligado à realização de capacitação, e principalmente ao acompanhamento das 

manifestações da questão social, de forma a recriar intervenções, a partir da 

constante atualização dos próprios conhecimentos. Do contrário, incorre-se no 

sentimento de desvalorização, que repercute na vida de alguns profissionais, 

exatamente porque não há planejamento profissional nem formação 

continuada.  

 É necessário dimensionar o perfil deste profissional que não se capacita, 

aquele que termina a graduação e não busca participar dos eventos, 

congressos, etc. Entendemos que o contexto atual exige do profissional uma 

sintonia com as mudanças societárias e uma atenção à qualificação 

continuada, tendo em vista que a realidade concreta requisita um profissional 

crítico com competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política, dotado de habilidades e criatividade, versatilidade, iniciativa, liderança, 

capacidade de negociação e argumentação, de resolução e de habilidade para 

o trabalho interdisciplinar e para atuar no campo da consultoria, da assessoria 

e da pesquisa. 

 Por isso, a constante capacitação possibilita que novos conhecimentos 

sejam permeados por uma reflexão crítica, podendo assim concretizar os 

objetivos ético-políticos da profissão. Além disso, ressalta-se que somente 

através da formação profissional continuada o assistente social corresponderá 

às novas exigências do mercado de trabalho, garantindo seu espaço 

ocupacional. Nestes espaços, é preciso estar bem claro quem define as ações 

do Serviço Social, observando as atribuições privativas da profissão. 
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GRÁFICO 5 – Dados de especificação de quem 
determina as atribuições das Assistentes Sociais, no 
espaço onde trabalha, segundo as entrevistadas nos 
campos de estágio.  

    

  Fonte: Primária                            João Pessoa, Julho de 2010.     
 
 
 

Considerando que a própria profissão já tem suas atribuições 

determinadas, cerca de 83% das assistentes sociais reafirmaram na entrevista 

que o Serviço Social tem suas atribuições e competências privativas definidas 

conforme o estabelecido na Lei nº. 8.662/1993 que regulamenta a profissão. 

Contudo, 17% sinalizaram que as atribuições do Serviço Social são 

indicadas pela instituição, ressaltando que esta pode requisitar o que é de 

competência do assistente social, ainda que não possa determinar as 

atribuições da profissão. As legislações sociais não foram mencionadas pelos 

entrevistados, ainda que comumente elas funcionem como mecanismos que 

também podem contribuir para a resolutividade de demandas, postas ao 

assistente social. Um exemplo disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que orienta o profissional, enquanto parte constituinte de uma equipe 

interdisciplinar. Observam-se a partir desses dados as expressões do poder 

institucional, enquanto uma forma histórica de correlação de forças, na qual se 

inscreve a dimensão política da prática profissional, responsável pela 

legitimação de interesses sociais específicos.  

Os assistentes sociais se inserem na divisão do trabalho estabelecida 

pelo capital, na condição de assalariados e subordinados a um leque de 
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instituições, devendo, portanto analisar a correlação de forças, presentes na 

determinada conjuntura. A falta dessa capacidade de analise favorecerá 

apenas aos interesses políticos e econômicos do capitalismo que necessita de 

tecnicistas para a manutenção do seu sistema.  

Tem se evidenciado a existência de um embate entre o poder 

institucional, o saber profissional e as entidades de representações dos 

assistentes sociais. Alguns problemas são apresentados pela instituição como 

demandas para o profissional, que por sua vez também tem uma concepção 

formada de qual seja as funções particulares de sua profissão, os depoimentos 

abaixo, dos assistentes sociais supervisores de campo, ilustram a diversidade 

dessas demandas à luz de suas representações: 

 

“Ao profissional de Serviço Social são designadas as tarefas de 
socializar informações, fazer intermediação do usuário, a nível 
institucional e à nível de outros órgãos públicos, de realizar e 
acompanhar estudos e pesquisa, realizar monitoramento e avaliação, 
entre outros.” 

 

“O assistente social tem o papel de Contribuir para democratizar as 
informações e o acesso dos usuários aos programas da instituição; 
esclarecer o usuário sobre o trabalho desenvolvido pelo Assistente 
Social e esclarecer sobre seus direitos na instituição e como cidadão, 
respeitando as decisões do usuário.”  

 

“O Assistente Social tem um papel de mediador entre 
paciente/familiares, equipe e instituição.” 

 
“Basicamente elaboração de laudos e pareceres sociais junto aos 
processos em trâmite [...]. Também são realizadas visitas e 
atendimentos.” 

 

Como se pode observar nos depoimentos acima, as funções 

assumidas pelos assistentes sociais variam de acordo com a instituição, na 

qual o profissional desenvolve as suas atividades e a natureza de sua prática. 

Historicamente, há uma tensão entre o papel que foi posto 

institucionalmente para o assistente social, e os objetivos profissionais contidos 

no seu projeto ético-político. A partir dos depoimentos, constatou-se que 50% 

dos assistentes sociais entrevistados entendem como seu papel profissional as 

atribuições postas pela instituição, absorvendo com isso, o papel e os objetivos 
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institucionais, o que sinaliza um pragmatismo presente na exaltação à 

eficiência técnica.  

Essa representação alimenta um conjunto de procedimentos, que 

fragiliza sua capacidade teórica, no que tange ao desvelamento das 

contradições inerentes às relações sociais e à compreensão da realidade como 

um todo.  

Apesar disso, os depoimentos das assistentes sociais, dos demais 

50%, expressaram o papel no qual se insere o profissional, o que representa 

também uma concepção pertinente ao estabelecido nos princípios do Código 

de Ética: “Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e 

políticos das classes trabalhadoras.” Portanto, deve-se considerar a luta pela 

cidadania plena. 

Esses princípios devem ser respeitados sempre, e principalmente 

quando o profissional está inserido em espaços ocupacionais, nos quais o 

principal objetivo é garantir o acesso e a viabilização dos direitos.  

Dessa forma, se faz necessário ao profissional decifrar as relações de 

poder e saber, interagindo entre a instituição que detém um poder ideológico 

através da manipulação de um saber específico, e a população usuária que o 

desconhece. Por isso, o assistente social deve apreender a correlação de 

forças existente, intervindo com seu arcabouço teórico-metodológico e ético-

político, levando o usuário a compreender que cada profissão tem a sua 

peculiaridade e suas formas de intervenção, tendo em vista que o 

esclarecimento dos usuários, acerca da atuação profissional constitui-se uma 

responsabilidade profissional. 

 

3.3 PROJETO PROFISSIONAL E DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO 

NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO  
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 O exercício do Serviço Social, embora conte com um projeto profissional 

que indica uma direção social, é condicionado pelos interesses de classes e 

grupos sociais que se articulam no modo de produção e reprodução da 

sociedade. Isso se deve ao fato de que o Serviço Social é uma profissão 

inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, sendo uma das especializações 

do conjunto de atividades de reprodução das relações sociais. É a partir daí 

que começam os desafios do seu projeto profissional. 

 Considerando que se trata de uma profissão que para se exercer 

depende de uma relação empregatícia com o mercado de trabalho, este vai se 

constituir no principal elemento necessário a sua reprodução como profissão. 

Nesse sentido, é a partir dessa relação com o mercado que a profissão assume 

a característica contraditória inerente à sociedade de classes, a qual constitui 

uma totalidade de relações contraditórias. Nesse sentido é a condição de 

trabalhador assalariado que põe ao assistente social seu principal desafio: o de 

articular os compromissos ético-políticos do projeto profissional no lastro de 

condições de trabalho que guarda as contradições inerentes às relações 

capitalistas que lhe são postas, de forma que a sua intervenção conceda 

respostas às necessidades sociais. 

 Com as mudanças sócio-econômicas e políticas ocorridas no Brasil, nos 

últimos tempos tivemos uma reestruturação no mercado de trabalho em geral 

e, por conseguinte, no do assistente social e de outras profissões que atuam 

nas relações humanas, as que sofreram os impactos destas transformações, 

principalmente em relação ao mercado. Assim como, o Serviço Social todas 

tendem a desempenhar um papel de importância crescente, em contrapartida 

aos fenômenos da automação, robótica e microeletrônica que impulsionaram a 

revolução tecnológica.  

 Nesse patamar as demandas postas ao assistente social, no âmbito de 

uma determinada instituição variam de acordo com a política interna de cada 

organização. Vale lembrar que muitas destas instituições ou setores 

institucionais não contam com este profissional como parte integrante do seu 

quadro funcional, assim como não tem a visão de que o assistente social é um 

profissional que pode atuar em várias áreas, dentro da estrutura de uma 
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organização, seja pública ou privada.  

 Ainda assim o mercado de trabalho dos assistentes sociais vem sendo 

gradativamente ampliado nos últimos anos no Brasil, sobretudo, como reflexo 

direto da evolução das políticas públicas, como o SUAS e o SUS, a partir dos 

quais foram descentralizadas as ações, inerentes aos serviços sociais. Tudo 

isso contribuiu para ampliação das vagas nas prefeituras, nos Núcleos de 

Atendimento à Família (NAF) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)13 

e na Saúde. Também houve ampliação de vagas em autarquias e nos poderes 

públicos federais, a exemplo do ministério da previdência social e defensoria 

pública da união, etc.   

 O impacto do SUAS no mercado de trabalho do assistente social foi 

significativo nos últimos anos, com a criação das unidades de atendimento 

municipais, ou seja, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 

embora os vínculos empregatícios constituam-se fundamentalmente de 

contrato temporário. 

 Diante desse conjunto de novos espaços sócio-ocupacionais, a análise 

da profissão precisa considerar o exercício profissional cotidiano na diversidade 

desses espaços ocupacionais, observando as demandas, e sua relação com os 

acontecimentos que envolvem a classe trabalhadora. 

 Dessa forma, o assistente social está condicionado aos seus 

empregadores, seja o Estado ou instituições privadas, que desafiam sua 

relativa autonomia e sua qualificação acadêmico-profissional, quando lhe 

impõe demandas e atribuições que escamoteiam ou subestimam sua formação 

profissional, e desconsidera o cariz ético-político do exercício da profissão. 

 Nesse contexto, pode-se observar o cotidiano do exercício profissional 

que impõe desafios significativos aos assistentes sociais, de modo a tornar a 

sua prática bastante complexa. 

                                                           
13

 O CAPS substitui as internações em sanatórios e é reflexo da evolução na política de 

atendimento aos doentes mentais. 
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Quanto aos principais problemas ou dificuldades enfrentadas no 

desempenho cotidiano do exercício profissional, os dados relatados no 

depoimento dos Assistentes Sociais demonstram que eles estão na maioria 

das vezes relacionados à: “A falta de autonomia e de recursos materiais,” para 

realização do trabalho, e à: 

 “Demanda excessiva para uma quantidade muito pequena de 
profissionais interferindo na qualidade do atendimento” (Depoimentos 
de entrevista de assistente social supervisor de estágio). 

 

Um conjunto de condições determina, viabiliza e molda a realização da 

prática do assistente social, tais como: as relações de poder institucional, as 

diretrizes neoliberais que influenciam as políticas sociais, as prioridades 

institucionais, o movimento das classes, a precarização dos serviços sociais.  

Analisando as falas das entrevistas, sobre essa questão, ainda foi 

possível constatar que as dificuldades postas no cotidiano institucional atingem 

os profissionais na sua subjetividade. Nesse sentido podemos observar no 

decorrer das entrevistas um sentimento de desânimo, uma falta de motivação 

para pôr em prática os objetivos profissionais, o que se deve a “desesperança” 

advinda das condições institucionais onde se dá o processo de trabalho do 

assistente social.  

É possível perceber uma espécie de retorno a uma postura fatalista, 

pois, o profissional pessimista não vê possibilidades de intervenção diante da 

realidade, a não ser em uma perspectiva puramente técnica. É tanto que uma 

das profissionais entrevistadas adverte para a: 

 “fragilidade do sistema de garantias de direitos de crianças/ 
adolescentes, a falta de possibilidades e morosidade do serviço 
público.” (Depoimento de entrevistada). 

 

De acordo com os depoimentos, foi possível identificar nas declarações 

como a citada abaixo, problemas do cotidiano decorrentes do desconhecimento 

de outras categorias profissionais sobre as atribuições e os assuntos que estão 

relacionados à esfera do Serviço Social:  



 

119 
 

“No momento verificamos o desconhecimento dos demais 
profissionais sobre as reais atribuições do Serviço Social na Saúde” 
(Depoimento de entrevistada). 

 

Esta situação acaba por incutir na representação de alguns 

profissionais a idéia de subalternização da profissão do Serviço Social à prática 

de outros profissionais, posto que o Serviço Social seja visto como uma 

atividade secundária. Isso se deve ao fato de que na maioria das instituições 

nas quais o assistente social está inserido, existem as atividades consideradas 

determinantes da prática institucional, também tratada como finalísticas, a 

exemplo da medicina nos hospitais, e do direito nas instituições jurídicas. Mas, 

há também instituições onde o Serviço Social é uma atividade finalística, 

naquelas destinadas à Assistência Social.  

Parece claro que são as condições de subordinação advindas da 

instituição que determinam as formas de intervenção e atendimento das 

demandas, o que geralmente torna o profissional um executor das atividades 

postas institucionalmente. Em algumas situações, dependendo da concepção 

na qual o profissional se apoia, essa relação provoca também um sentimento 

de secundarização da capacidade ideo-política do profissional, a qual é 

substituída por uma eficiência técnica, produtiva, uma forma de alienação que 

se faz no cotidiano institucional.  

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 

direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser 

um profissional propositivo e não só executivo. (IAMAMOTO, 2003, p. 

20, grifos do autor). 

 

Para isso, é necessário que o profissional supere a cotidianeidade, 

rompendo com a rotina, as atividades mecânicas e imediatas, e assim, 

apreenda a universalidade, considerando os determinantes sócio-históricos que 

perseguem a sociedade, “despertando” não apenas para os fenômenos 

singulares, mas para uma visão da totalidade concreta, de forma a fortalecer o 
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contra poder das classes subalternizadas, possibilitando a emancipação 

humana e social no cotidiano da coletividade. 

Como vimos em citação acima a autonomia é uma necessidade posta 

pelos supervisores de campo, sendo importante denotar que a autonomia está 

posta no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de 1993, e 

apresenta-se como o primeiro princípio fundamental e norteador da prática 

profissional: “Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais.” (Resolução CFESS nº. 273/1993). Ressalta-

se que esse elemento não resulta, entretanto, da simples vontade do 

profissional sendo resultado, sobretudo, de organização, lutas e conquistas 

sociais em determinados momentos conjunturais favoráveis.  

Contudo, é necessário considerar a discussão sobre a autonomia do 

profissional no espaço institucional. Pois, conforme Mota (1998, p. 42): 

 

[não] se pode omitir, na trajetória de uma profissão, a existência de 
uma relativa autonomia teórica, política, ética e técnica que é 
exercida pelo profissional – sob determinadas condições objetivas – 
ao atuar sobre uma dada realidade, problematizando-a com o aporte 
dos conhecimentos sistematizados e dos princípios que formaram a 
sua identidade ocupacional. 

 

Assim, o profissional tem autonomia relativa nas dimensões 

constitutivas da profissão, mesmo que haja limitações decorrentes das 

circunstâncias postas pelas relações de poder presentes nos espaços 

institucionais.  

Nessa mesma perspectiva, Marx (1978, p. XXIII), já  dizia que “os 

homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 

fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. Portanto, o 

exercício da liberdade e da autonomia inerente ao gênero humano, só se 

concretiza com superação do modo capitalista de produção e de suas formas 

de alienação. Ainda sobre a concepção de autonomia em Marx, é possível 
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apreendê-la através da seguinte afirmação:  

 

Um ser só se tem por autônomo desde que se ergue nos seus 
próprios pés, desde que a si mesmo deve a sua existência. Um 
homem que viva da graça de outro se considera como um ser 
dependente. Mas eu vivo completamente da graça de um outro se 
não lhe dever apenas o sustento da minha vida, mas também se, 
além disso, ele ainda tiver criado a minha vida. (MARX, 1993, p.102) 

 

A partir das referências nas quais se apoiam o Código de Ética é 

possível afirmar que a liberdade e a autonomia não se referem àquela 

concebida como capacidade nata do homem, mas sim, como uma capacidade 

construída/conquistada através da emancipação humana livre e consciente. 

Mas enquanto não se supera o sistema capitalista e suas leis gerais, é 

importante considerar que o indivíduo encontra-se subordinado a padrões de 

comportamento e relações socialmente estabelecidas, que limita sua 

realização, assim, o ser social só se reconhece no imediatismo, na sua 

singularidade. Por isso, que a dimensão humana genérica não aparece, na vida 

cotidiana, em sua totalidade, de modo que a dinâmica da sociedade exige dos 

homens apenas respostas imediatas, que não demandam conhecimento de 

sua interioridade.  

Nesse sentido entendemos que, para Netto & Carvalho (2000), o 

homem genérico, distancia-se de sua capacidade de se auto-legislar, 

reproduzindo apenas o que já está determinado, acabando por deixar de ter 

vida própria e, mesmo acreditando que a tem, não percebe que apenas 

reproduz aquilo que já lhe fora previamente ensinado, caindo na repetição dos 

atos. Contudo, é possível exercitar a autonomia profissional no cotidiano, 

rompendo com a imediaticidade, no jogo das relações de forças. 

Em suma, a autonomia é fator primordial tanto para a emancipação do 

homem em geral, enquanto do indivíduo profissional, - o assistente social - 

quanto para a emancipação sócio-política, econômica e cultural dos usuários 

do Serviço Social. Ela é importante porque implica no poder de decisão frente à 
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conscientização humano genérica, ou seja, na adoção de uma postura crítica, 

torna-se possível alcançar a liberdade e não cair na mecanicidade dos atos 

diante das limitações imediatas postas no cotidiano.  

O Serviço Social construiu um projeto ético-político, orientado por uma 

direção ideo-cultural, e uma base teórico-metodológica, elementos que lhe 

permitem uma relativa autonomia legitimada para que possa consolidar os 

objetivos profissionais no espaço sócio-ocupacional, exigindo do profissional 

um posicionamento que requer uma autonomia na condução de sua própria 

intervenção, para ir além do que é imposto pela instituição.  

Quando questionadas sobre quem o Serviço Social atende 

prioritariamente, a expressiva maioria das profissionais 83% afirma atender aos 

usuários.  Este é um dado bastante significativo, que está em consonância com 

o Artigo 5º do Código de Ética do Serviço Social, que trata das relações do 

assistente social com os usuários. De acordo com este Artigo o profissional 

deve intervir no sentido de “[...] contribuir para a viabilização da participação da 

população usuária nas decisões institucionais”. 

 A tendência oposta constituída por 17% dos profissionais entrevistados 

revelam atender prioritariamente os objetivos institucionais, fazendo com que o 

Serviço Social passe a ser instrumento da instituição e assim reproduza 

prioritariamente as condições de estruturação do poder institucional. Aqui não 

haveria condições para conciliar o atendimento aos usuários, às requisições 

institucionais, e assim materializar as expectativas profissionais que estão 

preconizadas no projeto ético-político.  

Durante as entrevistas, as profissionais postas como supervisoras de 

campo de estágio foram indagadas quanto ao conhecimento do projeto ético-

político, resultando em que 100% dos entrevistados afirmaram, positivamente, 

conhecer o referido projeto. Isto pode se explicar pelo fato de que todos se 

formaram no contexto de um projeto de formação que priorizava as dimensões 

constitutivas da profissão, seguindo as Diretrizes Curriculares de 1996. 

Todavia, com relação às possibilidades de viabilizar o projeto ético-

político no cotidiano do exercício profissional, os dados demonstraram alguns 
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equívocos de interpretação dos profissionais: O primeiro está relacionado com 

a compreensão e uso das mediações na viabilização do Projeto Ético-Político 

no âmbito da prática profissional, como nos demonstra um entrevistado, 

quando diz que: “É possível viabilizar o projeto Ético-Político através de 

mediação”. 

Observa-se neste depoimento, que a Assistente Social aponta como 

possibilidade de viabilização do projeto profissional a adoção de estratégia 

como a mediação, contudo, mesmo reconhecendo que esta constitui elemento 

sem o qual não se viabiliza qualquer projeto, seria necessário a indicação das 

mediações necessárias, tendo em vista que a mediação em si não é um modo 

específico de intervenção. Segundo Pontes (2002) a mediação está posta no 

processo social, sendo possível apreendê-la na articulação entre a 

singularidade e a universalidade decifrando as relações do imediato.  

Assim, a mediação só pode ser entendida como o meio ou o conjunto 

de meios pelos quais os processos sociais ou empreendimento assume forma, 

realiza-se e consegue legibilidade. A mediação vai constituir o campo de 

passagem no qual a singularidade é compreendida na sua relação de 

determinação com a universalidade e esta assume a particularidade inerente a 

sua especificidade singular.  

  Segundo Iamamoto (1997, p. 125), é necessário identificar as 

mediações postas entre as demandas que são apresentadas no cotidiano e 

suas determinações históricas e as possibilidades de respostas sócio-

institucionais. Isto é, “articular as solicitações imediatas [...] às implicações 

históricas macroscópicas em que se situam. Ou seja, a capacidade de articular 

o particular com o geral.” Pois, a apreensão das reais necessidades, requer o 

desvendamento das mediações e a reconstrução do objeto de intervenção, o 

que é fundamental para a construção de estratégias no atendimento das 

demandas dentro de procedimentos que observem os princípios ético-políticos. 

A segunda ordem de problema para viabilização do projeto ético-Político 

reside no desafio de conciliar teoria e prática no Serviço Social, segundo 

mostra o depoimento da profissional entrevistada:  
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“Os Assistentes Sociais necessitam atribuir materialidade aos 
princípios éticos e políticos norteadores do Serviço Social em sua 
prática. Essa materialidade de articulação entre teoria e prática é o 
nosso grande desafio. Necessitamos questionar as demandas 
institucionais para promover mudanças significativas no cotidiano da 
população usuária” 

 

Assim, é possível observar, contudo, que essas dificuldades devem-se a 

ausência de mediações teóricas reflexivas para compreender a dialética dessa 

relação, pois, à medida que avança no contato com a realidade, o assistente 

social formula, reformula ou aprofunda hipóteses que visam esclarecer 

determinadas situações que iluminem a compreensão dos problemas e 

indiquem as possibilidades de respostas. Daí a importância dos referenciais 

teóricos tanto para a descrição quanto para a interpretação da situação social.  

Ressalta-se também que é na apreensão da dimensão ético-política da 

prática profissional, que o assistente social assume, no cotidiano institucional, o 

desafio de instrumentalizar as classes subalternizadas, com informações que 

se configure como o saber necessário á mobilização do seu poder de 

reivindicação por melhores serviços. Sem essa apreensão o processo de 

orientação fica pobre de mediações capaz de qualificar a prática da supervisão. 

Também se observa no segundo depoimento acima citado, a falta de 

explicitação do nível de conhecimento do próprio projeto profissional, e de 

definição dos mecanismos para a sua viabilização. Entendemos que na 

contemporaneidade, a tarefa de atualizar-se em relação às dimensões 

constitutivas da profissão, e principalmente conhecer e assumir o projeto ético-

político é uma responsabilidade do profissional, que deve ser assumida na 

perspectiva de apreensão da totalidade, isso é uma exigência posta para o 

assistente social, cuja realização requer competência teórico-metodológica.  

O distanciamento em relação ao projeto ético-político, conforme 

constatado na pesquisa significa uma prática regressiva no sentido do 

conservadorismo ou neo-conservadorismo. E revela uma fragilidade do 

arcabouço teórico-metodológico, comprometendo a concretização dos 

princípios que regem a atuação profissional no cotidiano. Sua ausência conduz 
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à postura do fatalismo, da descrença na potencialidade da profissão. E isto é 

problemático no contexto do estágio supervisionado, quando a formação dos 

futuros profissionais pode ficar comprometida. 

Já um terceiro aspecto apontado, está mais relacionado aos entraves do 

cotidiano postos ao Projeto Profissional dentre estes o “sistema excludente em 

que vivemos”.  

Isso ressalta que a concretização do projeto do ético-políticos da 

profissão do Serviço Social requer o enfrentamento de dois desafios: a 

consolidação dos princípios que norteiam a prática, e a superação de situações 

de crise e mecanismos de mudanças que problematiza o quadro sócio-político 

e econômico, os quais são determinantes do aprofundamento da questão 

social, na contemporaneidade. Esses determinantes têm se expressado na 

realidade social enquanto: reestruturação produtiva do capital, neoliberalismo, 

concentração de renda e de poder, etc. Os reflexos de tudo isso afeta o projeto 

profissional que está intrinsecamente relacionado ao projeto societário, ainda 

que se contrapondo a hegemonia capitalista. 

Dessa forma, conhecer o projeto profissional e apreender a dimensão 

ético-política do Serviço Social implica na capacidade de formulação de 

respostas, estratégias e instrumentos que potencializem o enfrentamento da 

questão social, superando o tecnicismo exacerbado e combatendo o retorno à 

neutralidade conservadora, diante das contradições sociais e do poder 

institucional. Nesse sentido a profissional nos lembra que: 

“É possível viabilizar o projeto Ético-Político quando o conhecemos e 

queremos pô-lo em prática, usando-o como norte em nossas ações, 

consultando-o quando necessário, em nossas ações diárias. Ele é um 

orientador nas relações do Assistente Social com outros profissionais, 

com colegas, com superiores, com estudantes e, principalmente com 

os usuários, alvo de nossas ações.”  

E isto deve estar claro para os profissionais no processo de supervisão 

de estágio. 
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CAPÍTULO IV 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL: enfoque no 

estágio supervisionado 

 

 Este item trata dos dados de pesquisa com os estagiários e supervisores 

de campo, a partir dos elementos que definem as diversas formas de 

estruturação do estágio supervisionado em Serviço Social.  
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 A temática relativa ao estágio supervisionado de formação do Serviço 

Social, só pode ser pensado a partir da relação acadêmica com o campo 

institucional no qual se desenvolve as práticas sociais e, por conseguinte, a do 

Serviço Social. Tomada enquanto um ensino prático a universidade depende 

da forma como as práticas se desenvolvem no mundo institucional e a forma 

como se realizam as orientações por parte dos agentes profissionais presentes 

nesses espaços. Historicamente, essa relação tem apresentado a tensão 

inerente à disputa entre o projeto societário e o projeto profissional, bem como 

a disputa entre o projeto conservador e o Projeto Ético-Político. 

 Ao longo de alguns anos essa tensão dificultou essa relação em várias 

perspectivas, sendo a mais explícita: a recusa dos profissionais da prática ao 

enfrentamento da visão crítica mais presente na academia e, portanto, 

fortalecendo uma tendência de indisponibilidade de muitos profissionais para a 

atividade da supervisão, por não se sentirem seguros para o debate que essa 

prática exige. 

 Por outro lado, essa relação tem permitido o avanço da parceria entre 

universidade e comunidade, uma abertura que tem permitido aos profissionais 

não se afastarem do debate e da produção acadêmica. 

 Considerando esses aspectos foi necessário verificar o que motiva as 

instituições disponibilizarem-se a assumir a responsabilidade de compartilhar 

do processo de formação, oferecendo-se como campo de estágio. Dentre os 

motivos que as mobilizaram para essa tarefa estão: a necessidade de troca de 

experiência das instituições entre o fazer prático e o saber acadêmico como 

ilustra o seguinte depoimento de um profissional entrevistado:  

“O principal objetivo foi oportunizar a troca de experiências entre 
quem está na academia e quem está no campo.” (Depoimento de 
entrevistada) 

 

 Outra supervisora de estágio ainda salientou que: 

 “o estágio possibilita a troca de conhecimento, o que se dá em favor 
da aprendizagem das duas partes, na medida em que também 
contribui para boas práticas profissionais.” (Depoimento de 
entrevistada). 
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No primeiro depoimento observamos que a abertura do estágio na 

instituição foi movida pela necessidade da troca de experiências, e segundo a 

profissional, a idéia partiu do próprio Serviço Social. Dessa forma, enfatizamos 

que: “No processo de supervisão de estágio, a articulação entre formação e 

exercício profissional realiza-se entre a universidade e as organizações que 

oferecem campos de estágio e entre aluno e sua realidade.” (LEWGOY, 2009, 

p. 126). 

Em percentual minoritário apareceram depoimentos apresentando outras 

tendências, indicativas de motivações pouco éticas por parte das instituições, 

para se colocarem como campo de estágio, como indica o depoimento abaixo:  

“O principal motivo foi a instituição achar que ter estagiários era só ter 
mão de obra a mais no desempenho das ações institucionais, aos 
poucos é que se foi entendendo que estágio é proporcionar saber.” 
(Depoimento de entrevistada). 

Tem sido bastante usual esse tipo de conduta institucional, por meio da 

qual algumas instituições obtém uma maior quantidade de “mão de obra”, sem 

ônus financeiro, uma vez que usa as atividades dos estagiários para substituir 

um profissional contratado. As instituições que adotam esse procedimento não 

atentam para a responsabilidade que o processo do estágio requer enquanto 

uma atividade de ensino e aprendizagem. 

Tal situação é agravada pelo exíguo espaço de tempo destinado às 
supervisões, em sua dimensão formativa, pela falta de apoio das 
instituições que delegam aos assistentes sociais uma [grande] 
quantidade de serviços dos quais também participam os estagiários, 
[...]. Os alunos são subutilizados tecnicamente e percebidos como 
mão de obra de baixo custo e como alternativa para evitar ampliação 
do quadro técnico; o estagiário se vê, portanto, como um funcionário 
responsável pela prestação de serviços institucionais. (LEWGOY, 
2009, p. 126).  

Assim como a prática profissional, as atividades do Estágio têm sua 

vinculação a um projeto profissional, podendo ou não estar alinhado com o 

projeto ético político. Entendemos que esse alinhamento também é 

determinado pelas condições expressas no cotidiano da experiência do 

estágio, a partir do conjunto de atividades nos quais os estagiários passam a 

se inserir.  
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GRÁFICO 6 – Dados de especificação das atividades realizadas 
pelos estagiários de Serviço Social, segundo as assistentes 
sociais entrevistadas nos campos de estágio. 

 
  

Fonte: Primária                                          João Pessoa, Julho de 2010.       

 

 Os dados indicam que 67% das entrevistadas reconhecem as atividades 

realizadas pelos estagiários como parcialmente burocráticas, isto é, ações 

imediatas e mecanicistas, enquanto apenas 33% afirmam que são atividades 

em consonância com o projeto ético-político.  

 Os supervisores relatam que inicialmente os estagiários observam a 

rotina de trabalho, principalmente durante o período do Estágio Supervisionado 

I, momento no qual apenas acompanham os profissionais nas suas 

intervenções: visitas, entrevistas, escutas, orientações, elaboração de relatórios 

e pareceres etc., para visualizar como se deve agir diante de algumas 

situações. Só posteriormente, é que eles passam a encaminhar as demandas e 

dar “orientações aos usuários sobre normas da instituição”. Somente a partir do 

Estágio Supervisionado II é que passam a realizar atividades como: 

“elaboração de relatórios sociais, emissão de parecer social, e atendimentos 

em geral “ (Depoimentos de entrevistas).  

Como vimos, é durante o estágio supervisionado que o aluno estabelece 

os primeiros contatos com as formas de exercício profissional, sendo, portanto, 

o momento de desenvolver as necessárias competências profissionais. 
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Segundo o Projeto Ético-Político, nessa oportunidade o formando deve 

desenvolver um perfil profissional crítico, entretanto, a predominância da lógica 

dos serviços realizados nas instituições dificulta esse processo, interferindo 

significativamente nas condições necessárias ao desenvolvimento do perfil 

profissional exigido pelo projeto profissional. Essa lógica, “requer, 

principalmente dos supervisores, uma visão de totalidade quanto aos riscos da 

inexistência de uma política de estágio efetiva” (LEWGOY, 2009, p. 128). 

Quando questionados sobre as atividades de responsabilidade dos 

profissionais que não podem ser realizadas pelos estagiários de Serviço Social, 

foram mencionados principalmente os fatos relacionados às: “problemáticas 

que envolvem menores em situação de risco e/ou abuso sexual, violência 

doméstica, parecer social e relatório social.”; e também foi citada a “gestão 

direta dos benefícios.” (Depoimento de entrevista). 

Esse depoimento, reconhecendo a emissão de relatório e parecer 

como sendo atividades não permitidas ao estagiário, contrapõe-se as 

respostas dadas na questão anterior, na qual alguns profissionais 

descreveram as atividades realizadas pelos estagiários, durante o estagio II, 

figurando relatórios sociais e pareceres. É possível constatar que, em várias 

situações esses procedimentos são realizados pelos estudantes, ainda que 

sejam assinados pelos profissionais, os quais se responsabilizam pelo 

documento, fato que parece se sobrepor às determinações éticas do projeto 

profissional. Por outro lado, parece estranho a limitação da participação do 

formando em determinadas situações, com as quais ele deve se relacionar 

tão logo esteja formado e inserido no mercado de trabalho. Faz-se 

necessário, esclarecer quais atividades podem ser realizadas pelo 

estagiário, de forma a garantir a qualificação profissional em sua totalidade. 

 Também tem sido possível identificar fragilidades do estágio 

supervisionado, quando supervisores de campo relatam que os estagiários não 

atendem às expectativas do profissional, conforme depoimento de entrevistada: 

 “O Estágio é importante, porém ainda não atende a expectativa do 
profissional de campo quando o aluno não traz atualizações da 
academia.” (Depoimento de entrevistada). 
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Esse quadro demonstra a necessidade de melhor estruturação das 

experiências de estágio, nos campos institucionais, tarefa que supõe o 

envolvimento tanto da instituição quanto da academia, sistematizando 

rigorosamente as etapas de planejamento, acompanhamento e avaliação, 

criando as condições para o debate dos fundamentos da formação. Somente 

assim, é possível construir um perfil profissional traçado no projeto Ético-

Político. 

De acordo com a proposta profissional, o estágio curricular é o momento 

de afirmação de compromissos ético políticos na formação profissional e da 

reflexão crítica sobre o exercício profissional. Ele demanda o desenvolvimento 

de habilidades criativas e o decifrar dos movimentos da sociedade. 

Independente de ser obrigatório constitui-se uma oportunidade para que o 

aluno possa aprofundar conhecimentos em sua área de interesse. O aluno, ao 

levantar situações problemáticas nas organizações, ao propor soluções, ao 

avaliar planos ou programas, e ao adotar instrumentos, tudo isso de forma 

crítica e sistemática, está também ajudando a construir conhecimento. 

Portanto, o estágio cumpre um papel social, que vai para além de 

garantir experiência prática, no imediato, contribui também para o intercâmbio 

que retroalimenta a relação teoria prática no processo de formação profissional, 

como comenta a entrevistada: “Ele contribui para o processo do ensino 

aprendizagem mantendo o vínculo entre teoria e prática.” Em outro momento 

ela afirma:  

“Assim, o estágio é importante para o despertar profissional, na 
medida em que o estagiário se esforça  para pensá-lo e indaga sobre 
a sua prática.” (Depoimento de entrevistada). 

Com isso, o estagiário também colabora, para a melhoria dos serviços 

sociais prestados ou produzidos. Nesse contexto a supervisão institucional 

cumpre importante papel. 

Sem dúvida, a supervisão de estágio é alicerce que fundamenta e 
sustenta a formação e é indicador para mensurar competências e 
habilidades. Sendo solo para desenvolvimento de competências do 
aluno, essa relação vai sendo construída pelo processo de ensino-
aprendizagem, pelo embate e pelo confronto entre o real e o ideal, 
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base de sustentação e de capacitação para responder às demandas 
sócio-ocupacionais e socioinstitucionais (LEWGOY, 2009, p. 142-
143). 

 

 Esse papel da supervisão também é reconhecido pelos supervisores da 

prática, em depoimento afirmativo de que: “É uma importante contribuição para 

o enriquecimento da formação do profissional.” 

Na perspectiva de conduzir o Estágio, viabilizando a supervisão, os 

campos institucionais, por meio dos supervisores, procuram desenvolver um 

conjunto de estratégias que garantam o processo de aprendizado prático, 

referente ao exercício da profissão, enquanto outros se apóiam apenas nas 

atividades de rotina, nas quais os alunos são engajados para acompanhá-las e 

participar do seu desenvolvimento. 

 As falas dos assistentes sociais supervisores, entrevistados, apresentam 

como estratégias para orientação do estagiário, a criação de: 

 “pontes entre teoria-reflexão e prática, por meio dos conhecimentos e 
experiências, que se constituem como objetos, para identificação de 
rotinas, procedimentos e problemáticas no universo da vivência da 
instituição.” (Depoimento de entrevistada). 

 

Também foi apontada “a indicação de leituras, o incentivo a elaboração 

do diário de campo”, onde os alunos relatam suas impressões e 

questionamentos. Portanto, ressaltamos que tudo isso pode servir de pautas 

das “reuniões periódicas para discussão” como cita uma das entrevistadas. 

A atitude daquele supervisor de campo, que também se propõe a 

participar da formação é a de criação e recriação de alternativas que 

encaminhem este processo de ensino e aprendizagem, ajustando-as cada vez 

mais à sua realidade específica. Dessa forma, o próprio supervisor se verá 

também envolvido num processo de aprendizagem permanente.  

 

Nesta medida, supõe-se e espera-se que o profissional, que seja 
supervisor, manifeste um esforço de rigor teórico, conseqüência de 
uma postura investigativa e de ampliação de seu acervo cultural, 
obtida a partir da reflexão, da crítica e da sistematização das suas 
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práticas profissionais. [...] Isto requer formação especializada, ou 
seja, o supervisor deve estar preparado para exercer sua ação 
supervisora; portanto, ele deve compreender e ter o domínio da 
relação teoria-prática, e por exemplo, quanto aos objetivos do ensino 
e do estágio; as alternativas e opções; as inovações de conteúdo, de 
prática e de aprendizagem; o planejamento das ações da Supervisão, 
a avaliação de aprendizagem tanto do supervisor, como do 
supervisionado; a seleção de estratégias didáticas de aprendizagem, 
o ‘clima’ de ensino-aprendizagem etc. (BURIOLLA, 2010, p. 157). 

 

Os dados também demonstram que as estratégias estão vinculadas as 

especificidades das práticas institucionais, levando em consideração as 

atividades e necessidades de cada campo institucional, como denota os 

depoimentos a seguir: “Fazemos explicações teóricas a cerca da legislação 

necessária para o desenvolvimento das atividades”; “Adotamos algumas 

estratégias, como: reuniões de planejamento, diário de campo – isto facilita o 

nosso monitoramento.” 

No caso das instituições que congregam um número maior de 

profissionais compartilhando tarefas diferenciadas, o supervisor declarou que é 

necessário:  

“Propiciar ao estagiário a observação da prática de vários 
profissionais e não só a minha; ambientação no início do estágio, 
reuniões periódicas para discussão, entre outras.” (Depoimento de 
entrevistada). 

 

 Diante disso, se faz necessário analisar a perspectiva dos estagiários 

sobre questões concernentes a esta importante fase da formação profissional. 

 

 

4.2  A PERSPECTIVA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PELOS ESTUDANTES DE SERVIÇO SOCIAL  

 

A partir dos dados de identificação dos entrevistados foi traçado o perfil 

dos estudantes em Estágio Supervisionado, inseridos, no semestre 2010.1, nas 
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instituições supramencionadas (nos tópicos 1.1 ao 1.4 do Capítulo III). Da 

análise desses dados é possível elencar os seguintes aspectos: dentre os 

estagiários apenas 1 estudante é do sexo masculino (o que representa 3%), 

portanto,  os demais 97% são do sexo feminino; 75% dos estagiários tem entre 

20 e 25 anos, enquanto apenas 25% tem entre 26 e 30 anos de idade.  

O conjunto das falas das entrevistas com os estagiários revelaram um 

conjunto de elementos avaliativos do curso, relacionados ao conteúdo do 

ensino, aos aspectos técnico-operativos, à oferta de campos de estágio. 

Quanto aos aspectos referentes às condições da formação, foram elencados 

elementos positivos e negativos do curso de Serviço Social. Dentre os positivos 

contam: “a formação diversificada com possibilidade de apreender várias áreas 

do conhecimento a partir das disciplinas do currículo”; “compromisso com o 

estudo da realidade social”; “formação de uma consciência critica e política”; 

Em relação aos aspectos negativos do curso de Serviço Social 

observam-se as seguintes falas: “falta de campos de estágio suficiente para 

atender às necessidades de horário das turmas noturnas”; “a pequena duração 

dos estágios e a limitação de só poder escolher apenas uma área de atuação; 

para realizar o estágio”. “há disciplinas optativas que deveriam ser obrigatórias, 

a exemplo, de Política da Saúde”.  

Ainda foram extraídas das entrevistas dos estudantes, queixas 

referentes às perspectivas sobre o mercado de trabalho profissional, como: 

“baixa remuneração do mercado de trabalho”; e a precarização do trabalho, 

como revela o seguinte depoimento; “apesar de ser uma categoria que luta em 

defesa de direitos, tem diariamente os seus direitos sendo violados por conta 

da precarização do trabalho”. Essas falas demonstram uma visão crítica com 

relação às condições de trabalho que são postas ao assistente social, o que é 

observado já na fase do estágio. 

Quanto à observância do conhecimento sobre o projeto ético-político, 

100% afirmaram que conheciam o projeto profissional, e este consistia 

segundo o relato, na lei de regulamentação da profissão, no código de ética, e 

nas diretrizes curriculares. Contudo, ressaltamos que é preciso entender que a 
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consolidação do projeto da profissão supõe muito mais do que esses 

documentos mencionados, são necessários compromissos do profissional para 

assumir uma prática na perspectiva da emancipação social dos segmentos 

oprimidos da sociedade capitalista.  

  Nesse sentido, os estagiários ainda foram questionados sobre como é 

possível viabilizar o projeto ético-político no cotidiano do exercício profissional. 

As respostas oscilaram entre as seguintes tendências: a) aqueles que 

colocaram a viabilidade do projeto na dependência da capacidade de 

responder as demandas, quando se referiam, por exemplo, “à necessidade de 

criação de estratégias que garantam que o direito do usuário seja efetivado”; b) 

aqueles que dizem depender do direcionamento crítico nas intervenções, 

quando se “estabelece a conexão com o que se aprendeu na graduação”. 

Houve ainda quem afirmasse que o projeto profissional representa uma 

“imagem de sociedade a ser construída, difícil de ser viabilizada” (depoimento 

dos estagiários entrevistados). 

 Ressaltamos que o projeto profissional não representa uma direção 

consolidada à profissão, pois, esta tem como desafio o enfrentamento da 

questão social, a partir de políticas sociais e funcionalidades institucionais, que 

por sua vez, põe um conjunto muito complexo de problemas ao projeto. 

Sabemos, no entanto, que a superação de muitos desses desafios só se 

consegue com a superação da sociedade capitalista, o que não constitui uma 

tarefa de âmbito profissional, ainda que o seu projeto esteja pautado na defesa 

dos valores da liberdade, dos princípios da democracia, da cidadania, da 

universalização dos direitos, da qualidade dos serviços prestados, e tudo isso 

constituem princípios que devem ser defendidos no cotidiano. 

 

 

4.3  A TENSÃO ENTRE ESTÁGIO E MERCADO DE TRABALHO SEGUNDO OS 

ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL  
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 Propomo-nos aqui analisar a opinião dos estudantes de Serviço Social 

da UFPB em fase de Estágio Curricular Supervisionado, no que concerne à 

avaliação das atividades do referido estágio, à satisfação e os problemas 

enfrentados no campo de estágio, às contribuições do estágio para a formação 

profissional, e o nível de auto-avaliação em termos de preparação para o 

mercado de trabalho.  

 Quanto às motivações ou determinações para a escolha do campo de 

estágio, os dados apresentaram tendências bastante variadas. A primeira delas 

está relacionada com o interesse do aluno pela área de atividade ou da política 

social, como indica a fala do entrevistado: “A real vontade de atuação nessa 

área”, o que demonstra a necessidade de que o estágio curricular seja 

realizado em campo de afinidade do aluno, possibilitando que a prática do 

mesmo seja benéfica para o aluno, para a instituição, e para os supervisores 

que o acolhem. 

 A segunda tendência indica um interesse do estudante pela área de 

conhecimento, denotando o seu prévio engajamento em grupos de pesquisa, 

que o motiva a optar por campos de estágio que lhe dê condições de continuar 

o estudo da temática: “Escolhi meu campo de estágio com base na temática do 

meu objeto de estudo.” De forma, a assegurar a efetiva aplicabilidade dos 

conhecimentos teóricos assimilados em sala de aula. 

 A terceira tendência consistiu naquele grupo que escolheu o campo de 

estágio, pensando no mercado de trabalho, optando por aquela área que mais 

absorve profissionais, oferecendo maior possibilidade de emprego, como 

afirma o depoimento da entrevistada: “O campo é mais abrangente em relação 

à oferta de trabalho”. 

 Por último aparecem aqueles alunos que tentam a adequação do estágio 

aos seus horários: “Escolhi esse estágio devido aos horários flexíveis da 

instituição”, principalmente por estar exercendo outras ocupações que lhes 

garantem sobrevivência. 
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 Quanto às condições objetivas materiais inerentes às instituições de 

estágio, a maioria dos estudantes apontaram como sendo boas, ainda que não 

tenham justificado quais os aspectos que os levaram a essa avaliação positiva. 

 Porém outros estagiários apresentaram uma avaliação reveladora de 

problemas, como denota os seguintes depoimentos: “O espaço é pequeno, 

também é ocupado por profissionais de outras áreas.” “Não há um lugar 

apropriado para atender, garantindo a privacidade dos usuários.” 

 Pelo que se pode constatar os principais problemas apontados estão 

relacionados à precariedade dos espaços físicos das instituições onde 

trabalham, os quais não permitem um atendimento de acordo com os princípios 

éticos da profissão, como a garantia do sigilo sobre a privacidade dos usuários. 

Esse fenômeno constitui uma realidade comum nas instituições que empregam 

assistentes sociais e que disponibilizam estágio, porque em sua maioria são 

instituições públicas com precárias condições físicas e estruturais, sendo, por 

conseguinte destinados aos profissionais espaços inadequados.  

A resolução do CFESS n. 493/2006, dispõe sobre as condições éticas e 

técnicas do exercício profissional do assistente social, essa normatização serve 

para possibilitar uma melhor intervenção dos CRESS nas condições de 

atendimento ao usuário do Serviço Social.  

Portanto, ficou determinado que o local de atendimento destinado ao 

assistente social deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens 

individuais ou coletivas, e ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o 

sigilo profissional, conforme as características dos serviços prestados, e de 

acordo com essa resolução do CFESS supracitada os espaços devem possuir 

as seguintes características: 

a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 

organização institucional;  

b- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado 

durante o processo de intervenção profissional;  

c- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 

fechadas  
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d- espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda 

de material técnico de caráter reservado.  

 Ainda de acordo com as recomendações da normatização do CFESS n. 

493/2006, acima referida, diante do não atendimento dessas exigências, o 

assistente social tem o dever de informar por escrito à entidade, instituição ou 

órgão que trabalha ou presta serviços, sobre as inadequações constatadas por 

este, quanto às condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, 

sugerindo alternativas para melhoria dos serviços prestados. Se a instituição 

não considerar, o profissional poderá informar por escrito ao Conselho 

Regional de Serviço Social – CRES, de sua região para as providências 

cabíveis. Caso, o profissional se omita ou for conivente com as inadequações 

existentes, poderá ser responsabilizado. 

Quanto às condições para realização do estágio supervisionado, 

ressaltamos a importância da adequação das condições físicas e pedagógicas 

para o seu desenvolvimento eficaz, incluindo não apenas os recursos 

materiais, mas principalmente a determinação de um tempo para debates e 

discussões, como afirma Buriolla (2010, p. 159): 

A importância de determinar um horário se relaciona ao fato de que a 
Supervisão [possa] realmente se concretizar e alcançar seus 
objetivos, pois quando não há horário para a Supervisão, esta se 
atém à solução de dúvidas imediatistas do aluno-estagiário, ligadas 
ao emergente da sua prática profissional. É o que denomino de 
“Supervisão de corredor”. Esta forma de apenas dirimir dúvidas do 
momento, de obter informações imediatas para o atendimento 
emergente, fica no superficial, não dando espaço a que o supervisor 
e o supervisionado reflitam, discutam, dialoguem e sistematizem suas 
práticas profissionais vivenciadas conjuntamente.  

 

Nesse sentido, o estágio supervisionado dentro de um contexto 

precarizado, tanto de recursos materiais, quanto de qualidade de supervisão de 

campo, acaba por incitar “uma concepção de prática conduzida e alimentada 

por um conhecimento ‘intuitivo’. [...] principalmente por não perceberem as 

contradições do real e da sua processualidade.” (LEWGOY, 2009, p. 136-137), 

Diante de experiências dessa natureza, o aluno tende a superestimar ou 

subestimar o alcance do exercício profissional, salientando a necessidade de 
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desenvolver um conhecimento profundo do movimento da realidade social, a 

partir de uma perspectiva histórico-crítica. 

No campo de estágio os estudantes vivenciam várias práticas e modos 

de ser, e isso acaba na confrontação entre a realidade que temos - expressões 

das situações problemáticas, as quais não conseguimos resolvê-las - e a que 

queremos. A crítica a essa realidade resulta da capacidade desenvolvida na 

esfera teórica da formação profissional apreendida na sala de aula, e que pode 

delinear a prática profissional, quando se considera o projeto profissional. 

 Na perspectiva do estagiário, esse processo de refletir e discutir sobre a 

realidade e o exercício profissional, principalmente no que tange ao 

questionamento sobre a possibilidade de fazer a conexão entre as demandas 

postas à instituição, campo de estágio e os ensinamentos da sala de aula, 

observa-se duas tendências de respostas.  

 A primeira tendência faz a articulação entre teoria e prática e se 

expressa no seguinte depoimento: “Os ensinamentos em sala de aula nos 

possibilita entender a realidade de nossa sociedade, que nos dará suporte para 

uma prática profissional realmente efetiva, consciente e transformadora nas 

seqüelas da questão social.” Aqui, observa-se a afirmação dos estagiários de 

que o arcabouço teórico-metodológico é essencial para o entendimento da 

realidade social e, por conseguinte para uma prática transformadora. 

A segunda tendência aponta debilidades da formação e pode ser 

ilustrada por meio do seguinte relato: “Os ensinamentos em sala de aula 

deixam a desejar na parte de sistematização da atuação do Assistente Social, 

o que deixa uma lacuna, restando apenas a parte histórica das políticas para 

aplicar nas atividades do campo de estágio.”  

Este depoimento traz à tona uma antiga questão do Serviço Social, a 

preocupação com a sistematização do exercício profissional. Sabe-se que é 

inegável o avanço do debate teórico, a respeito do significado social da 

profissão; da sua inscrição na divisão social e técnica do trabalho na sociedade 

capitalista, em fim de uma fundamentação teórico-metodológica, bem como da 
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sua atuação no âmbito das políticas sociais. Contudo, constata-se na produção 

teórica atual do Serviço Social, poucos estudos que possibilitem um papel de 

destaque dado, particularmente, à construção de procedimentos relativos à 

sistematização da instrumentalidade técnico-operativa de suas atividades 

profissionais.  

A preocupação com a “sistematização da prática”14, entre os alunos de 

Estágio do Serviço Social, começou a ser delineada a partir de uma das 

exigências da formação profissional: a elaboração da monografia de conclusão 

de curso pelos alunos e sua relação com a pesquisa. Essa experiência 

implantada a mais de dez anos, no curso de Serviço Social da UFPB, que 

associa estágio à pesquisa, tem contribuído para que as questões que 

envolvem a atuação do assistente social nos campos de estágio constituam-se, 

com maior freqüência, em objetos de estudo, de forma a identificar através de 

investigação as características da prática profissional, incluindo aí os desafios e 

possibilidades que se apresentam. Entendemos que também se ampliam as 

possibilidades de melhoria da qualidade da aprendizagem, realizado pelos 

alunos no estágio supervisionado.  

Ressaltamos, contudo, que a idéia da sistematização do “como fazer” é 

confrontada constantemente com os aspectos ontológicos, complexos e 

singulares das situações humanas, isto é das relações sociais. Todavia, o que 

se quer demonstrar é a necessidade de reflexões de natureza teórica, que 

resgate e socialize as experiências profissionais realizadas e as formas de 

condução da atividade profissional, proporcionando um debate permanente 

sobre as respostas sócio-institucionais, posto que isto requeira uma dimensão 

intelectual e um esforço crítico, a partir das possibilidades inerentes às 

tensões entre o projeto e as opções profissionais, diante da dinâmica da 

produção e da reprodução social que determinam as condições efetivas de 

nosso trabalho. 

                                                           
14  A literatura sobre essa temática encontra-se basicamente em: NETTO, José Paulo. Notas 

para a discussão da sistematização da prática em Serviço Social. Cadernos ABESS, n. 3. São 
Paulo: Cortez, 1989. 
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A ausência de reflexões sobre as atividades profissionais permite a 

continuidade de demanda institucional por atividades que não condizem com 

as qualificações do assistente social, e conseqüentemente do estagiário.  

A transformação do estágio no mero desempenho de funções 

subalternas necessárias à burocracia da instituição é possível ser observada 

no seguinte relato de um estagiário: “Tenho muitas dificuldades de fazer esta 

conexão [entre atividades do campo de estágio e ensinamentos da sala de 

aula], porque acho que de modo geral as demandas do campo de estágio são 

muito burocratizadas, apesar de saber que teoria e prática estão intimamente 

ligadas.” Neste caso, fica evidenciado que o estágio não está contribuindo 

como deveria para a formação do futuro profissional, tendo em vista à 

subutilização da capacidade do estagiário, através da delegação de atividades 

limitadas e pouco criativas, o que empobrece sua experiência e não permite 

seu desenvolvimento. 

 Nesse quadro, considerando a experiência do estágio, foi verificado 

junto aos estudantes em que medida eles se achavam aptos para o mercado 

de trabalho e o resultado demonstrou que 97% dos estagiários entrevistados 

disseram que não acreditavam estar aptos para o mercado de trabalho, eles 

atribuem essa insegurança a diversos fatores, como: a necessidade de  se  

“apropriar de muitos conceitos”,   de “conhecer mais áreas em que atuam o 

profissional de Serviço Social.” Isso também é manifestado na seguinte fala: “o 

estágio é só em uma instituição, um modo de intervenção, deveria existir 

oportunidades para estagiar em outros espaços, para que pudéssemos 

conhecer outras práticas.” 

 O assistente social por ter uma formação profissional generalista  deve 

se preparar para atuar em diferentes campos sócio-ocupacionais, 

principalmente porque as determinações do mercado de trabalho exigem que 

os profissionais saiam das instituições de ensino e, no dia seguinte, estejam 

trabalhando a toda potência e adaptados às atividades específicas de cada 

organização. Ou seja, que tenham o domínio das habilidades e competências 

necessárias para o exercício imediato de uma função relacionada à sua 

formação. Entretanto, 
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[...] A formação profissional não pode simplesmente conformar-se às 
demandas do mercado de trabalho, que sob a retórica da 
especialidade, da competência, do rigor técnico, na realidade exigem 
determinadas ações profissionais que são atividades socialmente 
condicionadas. Por outro lado, não podemos simplesmente 
desconsiderar tais demandas, pois a universidade tem a 
responsabilidade de formar profissionais qualificados para a inserção 
no mercado de trabalho. (LEWGOY, 2009, p. 153) 

 

 Nesse embate, entre as exigências do mercado de trabalho por uma 

qualificação profissional que siga o ritmo da economia globalizada e a 

formação do Serviço Social pautado em compromissos ético-políticos 

contrários a essas tendências, é possível observar a perspectiva dos 

estagiários como uma das bases determinantes na formação, porém não é 

suficiente para a formação de um perfil profissional, que requer qualificação 

teórico-prática. “O estágio é apenas uma parte da experiência prática do curso, 

sendo necessária uma capacitação mais ampla para a inserção no mercado de 

trabalho.” (Depoimento de um estudante entrevistado) 

Analisando o mercado de trabalho brasileiro, em geral, conforme dados 

da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE), constata-se 

que apesar do aumento na quantidade da população ocupada, que alcançou 

cerca de 93 milhões de trabalhadores, no ano de 2009, enfrentamos a 

elevação da rotatividade dos trabalhadores no mercado. Esses dados estão 

registrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a 

justificativa é a diminuição da diferença entre o salário de admissão (que é 

menor porque o trabalhador está em fase inicial e, portanto significa vantagem 

para o empregador) e o salário que era pago aos demitidos (estes que tinham o 

salário maior, devido ao tempo de trabalho).   

É preciso esclarecer que a força do crescimento do mercado de trabalho 

depende da redução dessa rotatividade na empregabilidade dos trabalhadores, 

ou seja, que estes possam ter um mínimo de estabilidade no emprego. E 

somente a partir do crescimento econômico, proveniente da estagnação da 

inflação, é possível observar a abertura de novos postos de trabalho. 

Os assistentes sociais também se convertem em vítimas dessa 

regulação do mercado de trabalho, por ser uma profissão inserida na divisão 
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sócio-técnica do trabalho, permeada pelos condicionantes sócio-econômicos e, 

pelas alterações no mundo do trabalho. Assim, vivenciam dificuldades que se 

tornam comuns no exercício cotidiano da pratica profissional, como os baixos 

salários, a enorme quantidade de usuários demandando atendimento e a 

disputa do espaço ocupacional por outros profissionais. Tudo isso exige o 

enfrentamento do desafio de redimensionar o perfil profissional para que haja 

sintonia com as mudanças societárias e atenção à qualificação contínua. 

Nesse contexto, os assistentes sociais podem participar ativamente na 

definição de sua base de sustentação ocupacional, a partir, principalmente da 

melhoria do nível da formação profissional, não no sentido de responderem 

positivamente ao mercado de trabalho, mas principalmente, para exercerem a 

função de intelectuais, críticos à lógica do mercado existente, comprometidos 

com um projeto ético-político de emancipação social. 

O estágio por sua vez, dá oportunidade ao estudante de apreender 

esses desafios e utilizar seus conhecimentos como mediação na prática, 

desenvolvendo suas habilidades profissionais. Portanto, a formação 

profissional em Serviço Social tem o papel de ensinar a compreender as 

contradições, os conflitos que condicionam a vida social e o trabalho, além de 

instrumentalizar os sujeitos para que compreendam os processos em que o 

trabalho e eles próprios estão inseridos. Portanto, sua função é propiciar ao 

sujeito a compreensão das implicações sociopolíticas do fazer, e torná-lo capaz 

de melhorar e até modificar a realidade desse fazer e de sua condição de 

trabalho. 

 

 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O trabalho que ora concluímos resultou de uma pesquisa de campo que 

se dedicou ao estudo do Estágio Curricular Supervisionado do curso de Serviço 

Social da Universidade Federal da Paraíba, analisando a construção da relação 

entre o processo de formação e o exercício profissional no espaço sócio-

institucional.  

 O propósito do estudo foi oferecer uma contribuição para a avaliação da 

formação profissional do assistente social, principalmente no que se refere ao 

processo de ensino e aprendizagem no campo de realização do estágio, à luz 

da tensão entre as determinações que o mercado de trabalho impõe e os 

compromissos ético-políticos que devem ser viabilizados no cotidiano do 

exercício profissional. 

Deste modo, o estudo referenciou-se na compreensão teórica de que o 

Serviço Social firma-se como profissão inserida nas instituições quando se 

vincula à ação estatal, na execução das políticas e serviços sociais. Ou seja, 

seu significado social está diretamente relacionado com uma participação na 

reprodução das relações de classes e consequentemente com a correlação 

de forças e interesses contraditórios. Dessa forma, é uma atividade 

profissional que se realiza como estratégia ídeo-política na construção de 

respostas às manifestações da questão social. 

E isso acontece através da própria instrumentalidade do Serviço Social 

que se relaciona à capacidade da profissão de concretizar a sua teleologia e 

atender as demandas, de forma, a emitir respostas profissionais consoantes 

aos objetivos da profissão e as necessidades dos usuários.  

 O processo investigativo permitiu identificar o perfil dos assistentes 

sociais supervisores de campo e dos estagiários, e a partir deles traçar o perfil 

da formação profissional, no contexto do embate entre as exigências do 

mercado de trabalho e dos compromissos ético-políticos. 

 Os profissionais supervisores de campo entrevistados são 

predominantemente do sexo feminino e situam-se em uma faixa de idade entre 

25 e 35 anos, o que denota a presença nas instituições de assistentes sociais 

jovens, os quais concluíram a graduação entre 2001 e 2007, ou seja, tiveram 
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acesso a uma formação orientada nas diretrizes curriculares de 1996, portanto 

experienciaram o debate sobre o projeto ético-político e do mais recente 

Código de Ética. 

Além disso, a maioria dos profissionais entrevistados realizou algum tipo 

de capacitação profissional, demonstrando entender que somente através da 

formação profissional continuada o assistente social estará capacitado para 

atender às novas exigências do mercado de trabalho e, assim, garantir seu 

espaço ocupacional. Estas profissionais foram inseridas no mercado de 

trabalho entre os anos de 2002 e 2009, ainda que apenas 50% delas, através 

de concurso público. 

 Quanto à especificação das suas atividades, no interior das ações 

institucionais, as assistentes sociais entendem como seu papel profissional as 

atribuições postas pela instituição, de modo que absorvem o papel e os 

objetivos institucionais, o que sinaliza o pragmatismo presente na eficiência 

técnica. Com isso e apesar de conhecerem suas atribuições privativas, elas 

demonstram entender as demandas que lhe são postas, como sendo apenas 

aquelas advindas das instituições.  

 Confirmando a hipótese que orientou a pesquisa, constatou-se que as 

assistentes sociais supervisoras de campo conhecem o Projeto Ético-político 

da profissão, contudo demonstram uma fragilidade no nível de 

comprometimento ideo-político, com seus princípios e diretrizes. Constatou-se, 

também, que esse descompromisso se deve a uma interiorização das 

dificuldades postas no cotidiano institucional que, na maioria das vezes, estão 

relacionados à falta de recursos para realizar as atividades, o que tem gerado 

desânimo e falta de motivação para pôr em prática os objetivos profissionais. 

Assim, podemos afirmar que as “desesperanças” manifestas pelos profissionais 

de Serviço Social, no seu cotidiano, são advindas das condições de trabalho.  

Os alunos também citam essas dificuldades relacionadas às condições 

de trabalho postas pela instituição. Portanto, foi possível observar a 

importância dada às condições físicas e pedagógicas para o desenvolvimento 

eficaz do estágio supervisionado, incluindo não apenas os recursos materiais, 
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mas principalmente a determinação de um tempo para debates e discussões. 

É possível identificar ainda que o que motiva a maioria das instituições a 

disponibilizarem-se como campo de estágio, é realmente a obtenção de uma 

maior quantidade de mão de obra, sem que isso acarrete ônus financeiro com 

a contratação de pessoal. Ainda que o oferecimento do estágio requeira 

responsabilidade com o processo ensino-aprendizagem por parte dos 

profissionais, isso não constitui maior preocupação institucional. 

Através desse estudo foi possível perceber que durante o estágio 

supervisionado o aluno estabelece os primeiros contatos com as formas de 

exercício profissional, além de se constituir, de acordo com as diretrizes 

curriculares, o momento no qual se firma, entre academia e instituição da 

prática, o compromisso de desenvolver um perfil profissional crítico.  

Foi possível apreender que no cotidiano do Serviço Social das 

instituições pesquisadas, o tecnicismo, a unilaterização da dimensão técnico-

operativa, ainda é muito forte, fator que influencia de forma negativa na 

realização das atividades postas para os estagiários, posto que 67% das 

assistentes sociais entrevistadas reconhecem as atividades realizadas pelos 

estagiários como parcialmente burocráticas, ou seja, o que ocorre na realidade 

é a predominância da lógica dos serviços, enquanto apenas 33% afirmam que 

são atividades em consonância com o projeto ético-político.  

Estes assistentes sociais supervisores de campo afirmaram conhecer o 

projeto profissional, e também foram indagados sobre as possibilidades de 

viabilizá-lo, muitos citaram que dependia da capacidade de responder as 

demandas, e do direcionamento crítico nas intervenções. 

 

Quanto à compreensão dos estudantes sobre a experiência do estágio, 

constatou-se que há uma percepção clara da indissociabilidade entre teoria e 

prática e que o ensino da prática deve orientar-se nessa dinâmica, 

considerando que essa relação permite um maior entendimento da realidade 

social dando portanto, suporte à prática. 
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Nesse sentido, a formação profissional em Serviço Social, não prepara 

os futuros profissionais exclusivamente para responder às exigências do 

mercado de trabalho e às determinações do trabalho assalariado, mas a 

formação os qualifica para uma intervenção comprometida com um projeto 

ético-político. 

Apesar disso, 97% dos estagiários entrevistados afirmaram que não se 

acham aptos para o mercado de trabalho, mas essa insegurança é atribuída ao 

fato de que o estágio limita-se a uma única área de trabalho, quando eles 

sentem a necessidade de conhecer outras áreas de atuação profissional, 

possibilitando uma formação verdadeiramente generalista. Essa necessidade é 

proveniente das novas formas de gestão do trabalho, que incute na 

subjetividade dos trabalhadores e profissionais em geral, a exigência da 

capacidade de atuar em diferentes espaços ocupacionais com competência e 

adaptabilidade. 

 Diante disso, é possível suscitar inúmeras questões a serem discutidas 

acerca da própria formação profissional: “uma vez que privilegia alguns 

aspectos, tais como a compreensão abstrata de certos conceitos sociológicos e 

um ‘metodologismo vazio’, deixando de lado o estudo e a compreensão da 

realidade na qual trabalha o assistente social” (GUERRA, 2004, s/p.). O que 

caracteriza um dos maiores desafios da formação profissional que é realizar a 

superação dessas debilidades a partir do estágio, sobretudo, as que se referem 

à sistematização da prática, a partir de fundamentos que orientem as respostas 

profissionais. Tudo isso necessita ser tomado em consideração no momento do 

estágio curricular. 

Esse debate demonstra que o Estágio Supervisionado, tem resultados 

diretos na atuação profissional desenvolvida nos espaços ocupacionais 

delineados pelo mercado de trabalho, este que impõe elementos como o 

tecnicismo, a burocratização dos serviços e o imediatismo, criando condições 

adversas para a consolidação dos compromissos ético-políticos no cotidiano do 

exercício profissional.  
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O estudo teve como objetivo a análise das relações contraditórias no 

estágio supervisionado, a partir da análise do espaço institucional da prática 

profissional, apreendendo as mediações que se põe entre a formação e o 

exercício da profissão, diante do embate das exigências de um mercado de 

trabalho pautado nos interesses de uma sociedade capitalista e de um projeto 

profissional comprometido com a classe trabalhadora. 

 Nesse sentido, foram respondidos os questionamentos que orientaram 

essa pesquisa, referentes às atuais tendências das relações de trabalho 

impostas pelo movimento de reconfiguração do processo de produção, onde os 

profissionais são atingidos por condições objetivas de trabalho que distanciam 

o assistente social do seu projeto profissional, além do agravante da falta de 

clareza sobre o papel profissional possibilitando que haja certas discrepâncias 

na supervisão de estágio e no exercício da prática observada no cotidiano do 

estágio.  

Diante do fato de que o estágio curricular é o momento de reafirmação 

de compromissos ético-políticos na formação profissional, e da reflexão crítica 

sobre o exercício profissional, se faz necessário que o estágio forneça a base 

de uma formação profissional que dê condições aos futuros assistentes sociais 

de intervir de forma alicerçada numa atuação crítica, competente e 

comprometida com as reais necessidades sociais e legítimas demandas dos 

usuários. 

Com esse estudo esperamos ter contribuído para a emersão de ações 

inovadoras no exercício profissional com vistas a consolidar o projeto ético-

político no cotidiano do espaço ocupacional. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

Caro (a) Senhor (a): 

 

  Em conformidade com a Lei nº 8.662/93 e o Código de Ética do 

Serviço Social (Resolução CFESS nº 273/93), solicito sua participação de 

forma voluntária nesta pesquisa de mestrado, cujo tema é “FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL: entre o projeto ético-político e as 

demandas do mercado de trabalho”, sob elaboração da mestranda Ana 

Quércia Pereira de Araújo e sob orientação da Profa. Dra.Cleonice Lopes 

Nogueira, objetivando uma aproximação com os sujeitos envolvidos no estágio 

curricular, do período 2010.1, do Curso de Serviço Social da Universidade 

Federal da Paraíba.  

  Este estudo não oferece nenhum risco e assegura a privacidade, 

como também a livre escolha de participar ou desistir da pesquisa, sem que 

isso traga nenhum constrangimento para alguma das partes.  Desde já, 

agradeço a sua colaboração e coloco-me à disposição para suas dúvidas e/ou 

sugestões pelo e-mail: anaquercia_pa@hotmail.com ou pelo telefone (83) 

9108-1383.  

Dessa forma, e mediante esclarecimentos, se estabelece por 
meio deste termo, um acordo de participação em entrevista, com fins 
exclusivos de estudo e pesquisa. 

 

 
                       __________________________ 
                          Rubrica da entrevistadora 
 

Eu concordo em participar desta pesquisa, dando as informações que 

forem necessárias: 

 

________________________________ 

Rubrica do (a) entrevistado (a) 

                                                  João Pessoa, _____de ____________de 2010. 

 

mailto:anaquercia_pa@hotmail.com
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ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL COM OS ESTAGIÁRIOS 

 
 
1º) IDADE: _______           SEXO: ( ) Fem.   ( ) Masc. 
 
 
2º) QUAIS SÃO OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO CURSO DE 
SERVIÇO SOCIAL? 
 

 

 

 
 
3º) O QUE DETERMINOU A ESCOLHA PELO CAMPO DE ESTÁGIO EM QUE ESTÁ 
INSERIDO? 
 

 

 
4º)  COMO VOCÊ VÊ A ESTRUTURA QUE O CAMPO DE ESTÁGIO  OFERECE? 
 

 

 

 

 
5º) COMO VOCÊ CONSEGUE ESTABELECER A CONEXÃO ENTRE AS 
DEMANDAS QUE LHE SÃO POSTAS NAS ATIVIDADES DO CAMPO DE  ESTÁGIO 
E OS ENSINAMENTOS DA SALA DE AULA? 
 

 

 

 

 
6º)  VOCÊ CONHECE O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL? SE 
AFIRMATIVO, EM QUE CONSISTE?  
 

 

 

 

 
7º) A PARTIR DA SUA EXPERIÊNCIA, COMO É POSSÍVEL VIABILIZAR O 
PROJETO ÉTICO-POLÍTICO NO COTIDIANO DA PRÁTICA PROFISSIONAL? 
 

 

 

 

 

8º) A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO, VOCÊ SE ACHA APTO(A) PARA O 

MERCADO DE TRABALHO? JUSTIFIQUE. 

_____________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA INDIVIDUAL COM OS 

SUPERVISORES DE CAMPO DE ESTÁGIO 
 
 

 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1.Idade:   __________      2. Sexo:       (   ) feminino                   (  ) masculino 

3 .Instituição onde realizou o curso de Serviço 
Social:________________________ 

4. Ano de Conclusão do Curso:_______ 

5. Ano de inserção no mercado de trabalho: __________ 

6. Forma de inserção no mercado de trabalho: 

(  ) concurso público            (  ) contrato temporário/prestação de serviço  

(  ) celetista                          (  ) por indicação 

7.  Atual local ou setor em que trabalha:_______________________ 

8. Há quanto tempo trabalha neste setor:  

(  ) 1-5 anos   (  ) 6-10 anos    (  ) 11- 20 anos   (  ) 21-30 anos    (  ) mais de 30 
anos     

9. Renda Salarial:  (  ) 1 a 3 s.m.     (  ) 3 a 6 s.m.     (  )  6 a 9 s.m      (  )  acima 
de 9 s.m.   

10. Realizou ou realiza alguma capacitação profissional ou pós-graduação:  

(  ) Participação em eventos (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado (  ) 
Pós-doutorado  

 (  ) Outro:__________________ Em que área?____________________ 

Caso não tenha realizado nenhuma forma de capacitação continuada, passe 
para a questão nº 11.  

11. Justifique o(os) motivo (os) pelo (s) qual (is) não realiza capacitação 
profissional? 

(  ) a jornada de trabalho não permite           (  ) não tive tempo por motivos 
pessoais 

(  )  não acha necessário                                (  ) outro:___________________ 

 

II – ASPECTOS SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL E A SUPERVISÃO 
DE ESTÁGIO: 
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12. No setor, quem determina as atribuições do Serviço? 
 

13.Qual o seu papel nesta instituição?  

14. Quais são os principais problemas ou dificuldades enfrentadas no 
desempenho cotidiano do exercício profissional? 

15. Quais os motivos/vantagens que levaram a instituição a disponibilizar 
campo de estágio para estudantes de Serviço Social? 

16.  Em linhas gerais, descreva as atividades que são realizadas  pelos 
estagiários de Serviço Social. 

17. De que forma você classifica as atividades realizadas pelos estagiários de 
Serviço Social: 

(  ) em consonância com o projeto ético-político  (  ) parcialmente burocráticas           

( ) totalmente burocráticas                          (  ) outro, 
especifique:__________________ 

18. Como você avalia a importância do estágio supervisionado para esta 
instituição/campo? 

19. Que atividades você realiza e se responsabiliza enquanto profissional da 
instituição,  e que não podem ser realizadas pelos estagiários? 

 

20. Na sua perspectiva, a quem o Serviço Social desta instituição vem 
atendendo prioritariamente? 

(  ) à instituição                     (  ) aos usuários                                    (  )  todas as 
alternativas 

(  ) à eficiência  técnica         (  )  às expectativas profissionais         (  )  prefiro 
não opinar                                                 

21. Quais as estratégias de ação que você desenvolve na supervisão de 
estágio? 

 

22.  Você conhece ou já ouviu falar sobre o projeto ético-político do Serviço 
Social? Se afirmativo, discorra acerca dele? Como é possível viabilizá-lo no 
cotidiano do 


